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1. Wstęp 
Konieczność sporządzenia niniejszego sprawozdania wynika z zapisów Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 (SRKL) stanowiącej załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 
2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (M.P. poz. 640). 

Sprawozdanie obejmuje działania realizowane w roku 2014. 

Zgodnie z informacją zawartą w SRKL w rozdziale dotyczącym systemu realizacji, monitorowanie  
i ewaluacja SRKL odbywać się będzie za pomocą Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego (DI SRKL). 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez podmioty 
uczestniczące w realizacji SRKL do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę 
koordynatora tej strategii. 

Informacje sprawozdawcze zostały umieszczone w formularzach sprawozdawczych składających się 
z następujących elementów:  

 Nazwa i numer narzędzia realizacji SRKL1. 

 Strategiczne zadanie państwa (według Strategii Rozwoju Kraju 2020), w którego realizacje 
wpisuje się dane narzędzie. 

 Wskazanie podmiotu wiodącego i podmiotów współpracujących przy realizacji danego 
narzędzia. 

 Działania realizowane w 2014 r. w ramach danego narzędzia z wyszczególnieniem kategorii 
działań, np.: działania legislacyjne, programowe, etc. 

 Informacje nt. finansowania podejmowanych działań. 

 Informacje nt. efektów podejmowanych działań. 

 Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (narzędzia). 
 

Charakterystyka sytuacji w obszarze objętym Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 w roku 
2014. 

Demografia i zdrowie 

Choroba i niepełnosprawność jest w Polsce trzecią w kolejności przyczyną pozostawania biernym 
zawodowo – na koniec IV kwartału 2014 r. z tego właśnie powodu biernych zawodowo pozostawało 
1 862 000 osób (około 13,7% wszystkich osób biernych zawodowo).   

Jednym z najważniejszych europejskich wskaźników strukturalnych właściwych dla obszaru zdrowia 
jest wskaźnik długości życia w zdrowiu (HLY), który określa średnią liczbę pozostałych lat życia bez 
niepełnosprawności dla danej osoby w określonym wieku. Zgodnie z danymi Eurostatu długość życia 
w zdrowiu2 kobiet w Polsce w 2013 r.3 wynosiła 62,7 lat i była większa o 1,2 lat niż średnia wartość 
obliczona dla 28 krajów UE (61,5). Odpowiednio długość życia w zdrowiu mężczyzn w Polsce wynosiła 
w 2013 r. 59,2 lat i była o 2,2 roku krótsza niż średnia wartość obliczona dla 28 krajów UE, która 
wynosi  61,4 lat.  

Pomimo, iż od 2009 r. do 2013 r. przeciętna długość życia w Polsce wzrosła o 1,6 roku  
w przypadku mężczyzn i o 1 rok w przypadku kobiet i wynosiła odpowiednio 73,1 lat dla mężczyzn i 

                                                           
1
 Narzędzia realizacji Strategii rozwoju kapitału Ludzkiego 2020 znajdują się w Dokumencie Implementacyjnym. 

2
 (Healthy Life Years – HLY) 

3
 Brak bardziej aktualnych danych. 
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81,1 dla kobiet, nadal jest krótsza niż średnia wartość obliczona dla 28 krajów UE gdzie, w 2012 r. 
przeciętna długość życia trwała 77,4 lat dla mężczyzn i 83,1 dla kobiet4. 

W stosunku do roku 2013 zwiększył się - z 1,26 do 1,29 - współczynnik dzietności ogólnej. Liczba 
urodzeń żywych wyniosła w 2014 r. 375 tys. i była większa o 5 tys. w stosunku do roku 2013. Przyrost 
naturalny był, podobnie jak w roku 2013, ujemny. 

Współczynnik umieralności w 2014 r. wyniósł 9,8‰ i był niższy niż w 2013 r. o 0,3 p. prom. Nadal 
obserwuje się w Polsce zjawisko nadumieralności mężczyzn, w ogólnej liczbie osób zmarłych około 
48% stanowią kobiety. Pozytywnym zjawiskiem jest także obserwowany spadek umieralności dzieci w 
wieku 1-14 lat. W 2013 r. na każde 100 tys. dzieci w wieku 1-14 lat odnotowano 14 zgonów (w 2000 r. 
było ich 22).  Zmniejsza się w Polsce także umieralność niemowląt w tym noworodków - wskaźnik 
zgonu noworodków w 2013 r. wynosił 3,1‰ (w 2012r. wynosił 3,3‰, a w 2009r. 4,0‰)5. Przyczyną 
prawie połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w 
trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka, kolejne 37% zgonów jest 
wynikiem wrodzonych wad rozwojowych, a pozostałe zgony są spowodowane chorobami nabytymi w 
okresie niemowlęcym lub urazami6. 

Chorobami najbardziej zagrażającymi życiu mieszkańców Polski są nadal choroby układu krążenia, 
które w 2013 r. były odpowiedzialne za 46% zgonów a następnie nowotwory złośliwe, które 
spowodowały ponad 24% zgonów. Struktura zgonów i umieralności wg. przyczyn jest istotnie 
zróżnicowana w zależności od wieku zmarłych. Wśród osób do 65 roku najczęstszą przyczyną zgonów 
(31% wszystkich zgonów) są nowotwory, następnie choroby układu krążenia (blisko 28%) oraz urazy i 
zatrucia (ponad 14%). Wśród osób starszych po 65 roku życia sytuacja jest odmienna: najczęstszą 
przyczyną zgonów (53 % wszystkich zgonów) są choroby układu krążenia, na drugim miejscu 
nowotwory złośliwe (22%), a następnie choroby układu oddechowego – prawie 7%.7 

 

Rynek pracy 

W 2014 r. zauważalna była dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Współczynnik aktywności 
zawodowej ludności w Polsce, w grupie ludności w wieku produkcyjnym (wg Eurostat 15-64 lata) w 
2014 r. wyniósł 67,9% i był o 0,9 p.p. wyższy niż w roku 2013. Wciąż jednak jest to wartość niższa od 
średniej UE 28, która w 2014 r. wynosiła 72,3%. 

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w grupie 15-64 lata wyniósł w 2014 r. 61,7%, tj. był o 1,7 p.p. wyższy 
niż w roku 2013, podczas gdy w UE(28) wskaźnik ten wzrósł o 0,8 p.p.  (do 64,9%). Pokazuje to, że 
dystans między Polską i UE w odniesieniu do wskaźnika zatrudnienia zmniejsza się.  

Stopa bezrobocia w końcu 2014 r. wyniosła 11,5% i była o 1,9 p.p. niższa niż przed rokiem. Spadek 
stopy bezrobocia w 2014 r. nastąpił we wszystkich województwach.8 

Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w końcu 2014 r. wyniosła 1 825,2 tys. osób i 
w odniesieniu do stanu z końca 2013 r. odnotowano spadek o 332,7 tys. osób, tj. o 15,4%. Był to 
również pierwszy spadek liczby bezrobotnych obserwowany od 2009 r. 

Zmiany na rynku pracy w 2014 r. były zróżnicowane zarówno na poziomie województw, jak i 
powiatów. W końcu 2014 r. w porównaniu do końca 2013 r. poziom bezrobocia zmniejszył się we 

                                                           
4
Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tsdph10
0&printPreview=true# 

5
  GUS- STRATEG 

6
  GUS - Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 r. Warszawa 27.01.2015 r. 

7
 Ibidem  

8
 Bezrobocie rejestrowane w Polsce, grudzień 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 

Rynku Pracy. 
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wszystkich województwach, a spadek kształtował się w przedziale od 10,6% w podkarpackim 
do21,2% w lubuskim. 

Sezonowy spadek bezrobocia w 2014 r. notowano przez dziewięć miesięcy (od lutego do 
października). Oznacza to, że okres sezonowego spadku bezrobocia wydłużył się o miesiąc w  2014 r. 
w stosunku do roku 2013. 

W 2014 r., podobnie jak w roku 2013, wzrastał odpływ z bezrobocia, przy znacznie niższym 
wzroście napływu - w urzędach pracy zarejestrowało się 2 452,8 tys. osób (tj. o 256,6 tys. (9,5%) 
mniej niż w 2013 r.), a odpływ wyniósł 2 786,2 tys. osób, czyli wzrósł o 98,0 tys. osób, (o 3,6%) w 
stosunku do roku 2013.  

Zwiększała się liczba podjęć pracy przez bezrobotnych - w 2014 r. pracę podjęło 1 285,8 tys. osób, 
tj. o 22,9 tys. osób (1,8%) więcej niż w 2013 r.  

Wzrastał liczba ofert pracy jakimi dysponują urzędy pracy - w 2014 r. pracodawcy zgłosili 1 094,9 
tys. ofert pracy (tj. o 25,3% więcej niż w 2013 r.). 

W 2014 r. zmniejszała się również skala zgłoszeń zwolnień grupowych i zwolnień grupowych.  
W 2014 r. pracodawcy zgłosili do zwolnienia 41,9 tys. pracowników wobec63,5 tys. osób rok 
wcześniej, co oznacza spadek o 34% (tj. o 21,6 tys. osób). Natomiast zwolnionych zostało 17,8 tys. 
osób (wobec 35,5 tys. pracowników w 2013 r.). Poziom zwolnień był zatem o 49,7% (tj. o 17,6 tys. 
osób) niższy niż w roku 2013. 

Zwolnienia grupowe w 2014 r. stanowiły 42,6% zgłoszeń zwolnień dokonanych w tym okresie. 

W końcu 2014 r. różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia w województwach 
wynosiła 11,1 punktu procentowego (wielkopolskie – 7,8%, warmińsko – mazurskie –18,9%). 
Terytorialne zróżnicowanie na poziomie województw zmniejszyło się o 1 punkt procentowy w 
porównaniu z końcem 2013 r., (12,1 p.p.).9 

Problemem pozostaje w Polsce dwubiegunowy rynek pracy: z jednej strony tego rynku są pracownicy 
zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony. Ich sytuacja jest stabilna, ponieważ ewentualne 
rozwiązanie takiego stosunku pracy wiąże się choćby z dłuższym okresem wypowiedzenia umowy o 
pracę. Okres ten może wynosić nawet trzy miesiące.10 Ponadto, pracodawca musi rozwiązanie takiej 
umowy uzasadnić na piśmie oraz skonsultować tę decyzję ze związkami zawodowymi lub organizacją 
pracowników działającą w danym przedsiębiorstwie.11 Drugi biegun stanowią osoby pracujące na 
umowach czasowych oraz cywilno-prawnych. Polska w 2014 r. posiada najwyższy w Unii Europejskiej 
odsetek umów na czas określony – 28,3% (dane Eurostatu). 

Według danych Eurostatu za 2014 r., w Polsce odsetek osób w wieku 15-24 lata posiadających 
umowę na czas określony wyniósł 71,2%, w przypadku osób 25-54 lat wyniósł 25,7%, natomiast  
w przypadku osób w wieku 55-64 lata – 18,2%. Wraz z wiekiem pracowników, spada odsetek osób 
pracujących na czas określony. 

Segmentacja rynku pracy dotyczy zatem  głównie osób młodych, rozpoczynających życie zawodowe. 

Przeciwdziałaniu zjawisku segmentacji rynku pracy mają służyć m. in. instrumenty wprowadzone 
nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
zwłaszcza te przeznaczone dla osób młodych. 

                                                           
9
 Rynek Pracy w Polsce w 2014r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 

2015 r. 
10

 Zgodnie z art. z Art. 36. § 1, pkt 3 Kodeksu Pracy trzymiesięczny okres wypowiedzenia jest stosowany, jeżeli pracownik był 
zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata. 
11 Zgodnie z art. 38 Kodeksu Pracy, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę 
uzasadniającą rozwiązanie umowy. 
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Ograniczeniu segmentacji rynku pracy służy rozwiązanie przyjęte w nowelizacji ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 23 października 2014 r. Rozwiązanie to 
polega na wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 r. obowiązku odprowadzania od umów-zlecenia składek 
na ubezpieczenie społeczne do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to powinno 
przyczyni się nie tyle do ograniczenia stosowania umów cywilno-prawnych w ogóle, ile do poprawy 
sytuacji osób pracujących na umowach-zlecenia. 

Sytuacja osób młodych 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w  2014 r. poprawiła się sytuacja osób młodych 
na rynku pracy. Stopa bezrobocia osób młodych w wieku do 24 lat wyniosła wg Eurostat 23,9%. 
Oznacza to spadek, w porównaniu do 2013 r., o 3,4 p.p. 

Tym niemniej kontynuowane są działania mające na celu zmniejszenie liczby młodych bezrobotnych  
i stopy bezrobocia młodzieży. Osoby do 25 r. ż. są podstawową grupą objętą aktywnymi 
programami rynku pracy o czym świadczy fakt wysokiego udziału młodych w ogółem 
zaktywizowanych, który w 2014 r. wyniósł 35,1% (32,7% w 2013 r.). 

W 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 705,6 tys. osób do 25 r. ż., z tego po raz pierwszy 
zarejestrowało się 255,2 tys. młodych, a po raz kolejny 450,4 tys. osób. W porównaniu do roku 2013 
odnotowano spadek rejestracji wśród młodych o 74,1 tys. osób, tj. o 9,5%. 

W 2014 r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono 748,5 tys. osób do 25 r. ż., tj. o 12,9 tys. osób więcej 
niż w 2013 r. (wzrost o 1,8%). Najczęstszą przyczyną wyłączenia z ewidencji były podjęcia pracy 
(40,7% odpływu tej populacji), niepotwierdzenia gotowości do pracy (27,9%) oraz rozpoczęcia stażu 
(15,7%). 

W 2014 roku, podobnie jak w roku 2013, pracę podjęło 305 tys. osób do 25 r. ż. 

Prace niesubsydiowane podjęło 270,1 tys. młodych osób (spadek o 1,9%), natomiast w ramach 
subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 34,9 tys. młodych (wzrost o 17,4%). 

W 2014 przyjęta została znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Weszła ona wżycie 27 maja 2014 r.  Celem zaproponowanych w niej zmian jest m.in. wspieranie 
zatrudnienia młodych bezrobotnych, tj. osób do 30 r. ż., które są zaliczane do kategorii w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy, którzy zatrudnią skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych 
do 30 roku życia zwolnieni są z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników. Ponadto ustawa wprowadza 
szereg rozwiązań na rzecz aktywizacji osób młodych, np.  bony: stażowy, szkoleniowy, 
zatrudnieniowy, na zasiedlenie, grantu na telepracę, świadczenie aktywizacyjne.  

Na początku 2014 r. rozpoczęła się w Polsce realizacja Gwarancji dla młodzieży. Proces ten jest 
koordynowany przez MPiPS. Gwarancje dla młodzieży to skierowany do państw członkowskich UE 
postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat - którzy nie mają zatrudnienia, ani nie 
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, 
przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub 
utraty pracy. Przedstawiony został on w zaleceniu Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia 
Gwarancji dla młodzieży (2013 C 120/01), w dniu 22 kwietnia 2013 r.  

Proces wdrażania Gwarancji dla młodzieży został wzmocniony przez nowelizację ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła obowiązek  zapewnienia przez urząd pracy 
młodym ludziom w wieku do 25 lat - którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu - dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub 
stażu w ciągu 4 miesięcy. 

Do końca grudnia 2014 r., (w skali kraju) w ciągu 4 miesięcy od rejestracji przedstawiono propozycję 
objęcia formami aktywizacji w ramach Gwarancji dla młodzieży 355,9 tys. osobom do 25 r. ż. Oznacza 
to, że  55,5% osób do 25 r. ż. zarejestrowanych w tym okresie w urzędach pracy otrzymało w ciągu 
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 4 miesięcy od dnia rejestracji ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego 
kształcenia.  

Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało w ubiegłym roku 177,3 tys. młodych,  
co w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. stanowi wzrost o 21,7 tys. osób, tj. o 13,9%. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe formy aktywizacji osób młodych. Do grudnia 2014 r. 
przyznano ponad 18 tys. bonów (zatrudnieniowych, stażowych, szkoleniowych i na zasiedlenie) 
osobom do 29 r. ż.  

Sytuacja osób starszych 

Na koniec 2014 r. osoby powyżej 50 r. ż. Stanowiły 26,0% ogółu zarejestrowanych wobec 24,3% w 
roku 2013.  Wśród ludności w wieku 50 lat i więcej aktywnymi zawodowo było 4 699 tys. osób, czyli 
o 70 tys. osób więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1,5%). Współczynnik aktywności zawodowej osób 
w wieku 50 lat i więcej wyniósł w czwartym kwartale 2014 r. 34,3% (był o 0,1 p. p. wyższy niż w tym 
samym okresie roku 2013). Wynika z tego, że nadal aktywna pozostawała zaledwie co trzecia osoba 
w wieku 50 i więcej lat. 

Jeżeli chodzi o sytuację osób w wieku 50-64 lata, w ostatnim kwartale 2014 r., aktywna zawodowo 
była co druga osoba w tej grupie wiekowej. Współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie 
wiekowej systematycznie wzrasta – z 51,5% w IV kwartale 2010 r. do 56,4% w IV kwartale 2014 r.  

Proces wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w starszych grupach wiekowych postępuje 
szybciej niż ogólny wzrost aktywności zawodowej Polaków w wieku 15 lat  
i więcej. Nadal jednak pracuje tylko co druga osoba w wieku 50-64 lata i 43,8 % osób w wieku 55-64 
lata. Niemniej z analizy stopy bezrobocia wynika, że rzadziej dotyka ono osoby starsze, co może być 
związane z dezaktywizacją zawodową tej grupy w przypadku braku pracy. Z drugiej strony, osoby 
starsze, jeśli już trafią do ewidencji bezrobotnych, pozostają w niej zdecydowanie dłużej niż pozostali 
bezrobotni. To z kolei może być wynikiem niskiego poziomu wykształcenia, jakim legitymują się starsi 
bezrobotni (tylko 4,6% bezrobotnych powyżej 50 roku życia w 2014 r. miało wyższe wykształcenie).  
Z drugiej strony, osoby w starszych grupach wiekowych mimo doświadczenia często nie znają nowych 
technologii albo tracą wcześniej nabyte kwalifikacje z uwagi na długi okres bezrobocia.12  

Trudna sytuacja na rynku pracy osób starszych powoduje, że bezrobotni powyżej 50 roku życia, 
zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznani są za jedną z grup 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

Istotny element wsparcia stanowią rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa umożliwia przyznanie pracodawcy albo 
przedsiębiorcy przez okres 12 lub 24 miesięcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego 
bezrobotnego, który jednocześnie ukończył co najmniej 50 lat. 

Sytuacja osób niepełnosprawnych 

W IV kwartale 2014 roku nastąpił sezonowy spadek aktywności ekonomicznej osób 
niepełnosprawnych, charakterystyczny dla zmian między III a IV kwartałem danego roku. Niemniej 
jednak w stosunku do analogicznego okresu w roku 2013 nastąpił wzrost zatrudnienia oraz spadek 
bezrobocia zarówno wśród osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej jak i tych w wieku 
produkcyjnym. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostaje na 
wysokim, nienotowanym w poprzednich latach poziomie (23,7%). 

W IV kwartale  2014 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat 
i więcej wyniósł 17,4%, wskaźnik zatrudnienia 15,2%, a stopa bezrobocia 12,8%. Współczynnik 
aktywności zawodowej wzrósł o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 

                                                           
12

 Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku 
Pracy, Warszawa 2015. 
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poprzednim (IV kw. 2013 r.), wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,9 pkt. proc., natomiast stopa 
bezrobocia spadła o 4,2 pkt. proc. w tym samym okresie. 

Dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 
27,4%, wskaźnik zatrudnienia 23,7%, a stopa bezrobocia 13,9 %. W porównaniu do wyników  
z analogicznego okresu w roku ubiegłym (IV kwartał 2013 r.) współczynnik aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 0,7 pkt. proc., wskaźnik zatrudnienia 
wzrósł o 1,8 pkt. proc. a stopa bezrobocia spadła o 4,2 pkt. proc.  

Pozytywny wynik z IV kwartału 2014 r. pozwala na podsumowanie roku 2014 jako roku, w którym 
sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy ustabilizowała się po lekkim obniżeniu aktywności 
zawodowej, obserwowanej w roku 2013 r.  

W ujęciu średniorocznym dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej wskaźnik zatrudnienia 
wzrósł o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do roku 2013 i tym samym osiągnął wartość 14,8% 
nienotowaną od roku 2002. Stopa bezrobocia natomiast – po latach systematycznego wzrostu – 
zanotowała spektakularny spadek o 2,1 pkt. proc. i wyniosła 14,8. Przy spadku bezrobocia i wzroście 
zatrudnienia współczynnik aktywności zawodowej wzrósł o 0,1 pkt. proc. w stosunku do roku 2013 i 
tym samym powrócił do wartości z roku 2012, która wynosiła 17,4 i była efektem systematycznego 
wzrostu wskaźnika, obserwowanym od 2004. 

Pozytywne zmiany w aktywności ekonomicznej zaobserwowano również w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym wzrósł o 0,4 pkt. proc. w stosunku do wyników z roku 2013 i tym samym zbliżył się do 
swojej maksymalnej wartości, z roku 2012 (23%). Stopa bezrobocia zanotowała skokowy spadek o 1,8 
pkt. proc. i wyniosła 16,1%. Tym samym współczynnik aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zanotował minimalny spadek (o 0,2 pkt. proc.) w 
stosunku do roku 2013 i ostatecznie wyniósł 27,1%.13 

 

Edukacja  

Wczesna edukacja i opieka. 

W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 7 058 publicznych i 3 881 niepublicznych przedszkoli 
(razem:10 939), 13 083 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 708 
niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 665 publicznych i 1 348 
niepublicznych punktów przedszkolnych (razem 2 013), 55 publicznych i 44 niepublicznych zespołów 
wychowania przedszkolnego (razem 99).   

Tab. 1. Rodzaje i liczba placówek wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015  
(z podziałem na miasto i wieś) – SIO v.6 

Rodzaje placówek 
Liczba 

placówek 

Liczba 
oddziałów 

Liczba wychowanków*) 

przedszkole 
miasto 7 316 33 557  723 154 

wieś 3 623 10 745 219 666 

Szkoły podstawowe z oddziałami 
przedszkolnymi  

miasto 2 178 4 586 95 270 

wieś 6 432 9 204 161 176 

punkt przedszkolny miasto 786 1 152 12 968 

 

                                                           
13

 Informacje pochodzą z opracowania Biura Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych MPiPS. Dane statystyczne 
GUS BAEL. 
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wieś 1 227 1 443 22 488 

zespół wychowania 
przedszkolnego 

miasto 16 23 308 

wieś 83 91 1 250 

razem 21 661 60 801 1 236 280 

        *) 
według miejsca położenia placówki. 

Jednocześnie systematycznie wzrasta wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego.  

Tab. 2. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego 

Rok szkolny 

Liczba dzieci  
w placówkach wychowania przedszkolnego 

(w tys.) 

Wskaźnik liczby dzieci  
w wieku 3-5 lat uczęszczających  
do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w 
wieku 3-5 lat w % 

Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś 

2005/2006 840,0 590,4 249,6 41,0 58,4 19,1 

2006/2007 862,7 610,7 252,0 44,6 63,0 21,4 

2007/2008 871,9 622,6 249,3 47,3 65,7 23,1 

2008/2009 919,1 652,3 266,8 52,7 70,6 28,5 

2009/2010 994,1 693,1 301,1 59,7 75,9 37,5 

2010/2011 1 059,3 733,1 326,1 62,6 78,7 41,0 

2011/2012 1 160,5 787,2  373,3 69,2 84,1 49,3 

2012/2013 1 216,5 772,2 444,3 69,7 78,6 57,7 

2013/2014 1 297,2 808,9 488,3 74,1 81,8 63,6 

2014/2015* 1 236,3 831,7 404,6 79,4 86,4 69,7 

Dane z Systemu Informacji Oświatowej 

Uwaga: Od roku szkolnego 2012/2013 dzieci w wychowaniu przedszkolnym – wg miejsca zamieszkania (poprzednio wg miejsca położenia 
przedszkola). 

* Według danych wstępnych z dnia 30.09.2014 r. v6. 

Z danych Systemu Informacji Oświatowej (według danych z dnia 30 września 2014 r.) wynika, że 
obecnie z wychowania przedszkolnego korzysta 1 236,3 tys. dzieci. Spadek tej liczby w porównaniu z 
rokiem ubiegłym wynika z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie, przy jednoczesnym 
braku większego zainteresowania korzystaniem z wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci 
4-letnich (wzrost uczestnictwa w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8 pkt. procentowych) i 3-letnich 
(wzrost odpowiednio o 6 pkt. procentowych).  

 

Tab. 3. Dzieci wg wieku w wychowaniu przedszkolnym w latach 2005-2014 (ogółem)*) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Liczba dzieci kończących w danym roku 3 
lata 

352 351 348 685 353 771 362 235 372 669 404 481 432 167 434 012 414 644 396 675 

Ile spośród nich we wrześniu było objęte 
edukacją przedszkolną 

104 637 115 558 127 567 148 985 170 256 192 588 220 681 226 794 238 293 253 385 

% trzylatków objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

29,7% 33,1% 36,1% 41,1% 45,7% 47,6% 51,1% 52,3% 57,5% 63,9% 

Liczba dzieci kończących w danym roku 4 
lata 

362 435 352 075 348 504 353 607 362 221 384 161 404 475 432 201 433 879 414 644 

Ile spośród nich we wrześniu było objęte 
edukacją przedszkolną 

149 448 156 482 167 519 188 263 215 230 238 982 264 928 286 799 306 656 327 747 
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Dane o liczbie dzieci wg wieku i liczbie wychowanków przedszkoli wg wieku dla lat 2005-2014 na podstawie danych GUS ("Ludność. Stan i 
struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII …..", "Oświata i wychowanie w roku szkolnym….").    
*) Według danych wstępnych z dnia 30.09.2014 r. v.6. 
Uwaga! Od roku szkolnego 2012/2013 dzieci w wychowaniu przedszkolnym wg miejsca zamieszkania (poprzednio wg miejsca położenia 
przedszkola. 
**) Poza przedszkolem lub szkołą na podstawie decyzji dyrektora, poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,  
w placówkach przy polskich przedstawicielstwach i ambasadach za granicą, w placówkach w Polsce przy obcym przedstawicielstwie i 
ambasadzie, w szkołach i przedszkolach w innym kraju.   
***) Bez dzieci spełniających obowiązek przedszkolny lub szkolny w inny sposób.  
 

W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.). 

Ustawa jest konsekwencją zapowiedzi Rządu o konieczności wsparcia finansowego jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, poprzez 
dotowanie z budżetu państwa. Weszła ona w życie z dniem 1 września 2013 r.   

Celem zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania 
przedszkolnego zakończone 1 września 2017 r. zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 
lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania 
przedszkolnego, w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców 
za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.  

Cel ten osiągamy m.in. dzięki: 

 wprowadzeniu dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków 
wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do bezpłatnego 
wychowania przedszkolnego w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 5 godzin dziennie) 
w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 
znajdujących się na terenie danej gminy, bez względu na prowadzący je organ;  

 ustawowemu ograniczeniu wysokości opłat pobieranych od rodziców  
za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki - od 1 września 2013 r. opłata ta nie może przekraczać 1 zł za 
godzinę zajęć ponad ustalony przez organ prowadzący bezpłatny czas nauczania, wychowania 
i opieki. W kolejnych latach kwota ta będzie podlegała waloryzacji. 

% czterolatków objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

41,2% 44,4% 48,1% 53,2% 59,4% 62,2% 65,5% 66,4% 70,7% 79,0% 

Liczba dzieci kończących w danym roku 5 lat 376 326 362 119 351 867 348 311 353 515 369 986 384 092 404 372 431 875 433 879 

Ile spośród nich we wrześniu było objęte 
edukacją przedszkolną 

192 892 202 348 203 196 223 243 264 465 293 486 359 445 372 562 404 067 407 460 

Liczba dzieci spełniających obowiązek 
przedszkolny w inny sposób**) 

       7 885 9 729 10 658 

% pięciolatków objętych wychowaniem 
przedszkolnym***) 51,3% 55,9% 57,7% 64,1% 74,8% 79,3% 93,6% 92,1% 93,6% 93,9% 

Liczba dzieci kończących w danym roku 6 lat 380 551 375 994 361 873 351 653 348 169 358 261 369 872 383 956 404 041 431 875 

Ile spośród nich we wrześniu było objęte 
edukacją przedszkolną 

371 446 366 193 343 430 332 377 317 423 306 402 281 762 298 109 319 279 213 242 

Liczba sześciolatków w SP 2 888 2 771 2 979 3 433 14 812 33 190 70 361 65 769 62 768 193 609 

Liczba dzieci spełniających obowiązek 
przedszkolny lub szkolny w inny sposób**) - - - - 4 012 4 685 6 661 9 631 12 841 11 930 

% sześciolatków w systemie oświaty***) 98,4% 98,1% 95,7% 95,5% 95,4% 94,8% 95,2% 94,8% 94,6% 94,2%. 
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Równocześnie nałożony został na gminy obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu 
dziecku czteroletniemu, a od dnia 1 września 2017 r. także każdemu dziecku trzyletniemu, miejsca 
realizacji wychowania przedszkolnego. 

Edukacja ogólna. 

Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) umożliwiono 
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecenie opracowania i wydania podręcznika 
lub jego części, zaś ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) wprowadzono obowiązek zapewnienia uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników. Przyczyną podjęcia tych działań 
była diagnoza wskazująca na to, że znaczny koszt zakupu podręczników wybranych przez nauczycieli 
wpływa negatywnie na sytuację rodzin i utrudnia dzieciom edukację szkolną.  

Podręczniki dla edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej będą opracowywane i wydawane przez MEN. Podręczniki dla pozostałych 
klas będą finansowane w postaci dotacji celowej przekazywanej szkołom na ich zakup. Wdrażanie 
reformy zostało rozłożone w czasie. W 2014 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej został 
opracowany bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz” dla klas I szkół podstawowych. "Nasz 
elementarz" przekazano na dzień 1 września 2014 r. do 11 413 publicznych i 632 niepublicznych szkół 
podstawowych (96% szkół w Polsce). Z podręcznika korzystać mają trzy kolejne roczniki uczniów. 
Podręczniki finansowane z dotacji celowej również będą wieloletnie.  

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 811) przewiduje, że podręczniki zakupione ze środków dotacji celowej przez szkoły i te 
zapewnione szkole przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stają się własnością 
szkoły i są uczniom wypożyczane do stosownego wykorzystania.  

Wydatkowanie środków dotacji celowej odbywało się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

W 2014 roku mechanizmem dotacyjnym zostali objęci uczniowie klas pierwszych szkół 
podstawowych. Za środki z dotacji celowej szkoły podstawowe mogły zakupić dla tych uczniów 
podręczniki do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe. 

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących zakończone 
zostało wdrażanie rozpoczętej w 2009 r. reformy programowej kształcenia ogólnego. W tym roku 
szkolnym po raz pierwszy w oparciu o nową podstawę programową przeprowadzono sprawdzian 
szóstoklasisty oraz egzamin maturalny. Centralna Komisja Egzaminacyjna realizowała projekty 
systemowe, które miały na celu przygotowanie tych egzaminów.   

W 2014 r. realizowano także wiele działań na rzecz promowania bezpieczeństwa  
i postaw prozdrowotnych w szkołach. 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, 
które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 
1151). MEN realizował Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży, 
podejmujący problematykę wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży.  

Dyrektorom szkół i nauczycielom zapewniono możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, 
opracowanych przez ORE. Na stronie internetowej tej placówki utworzono Bank Dobrych Praktyk, w 
którym zamieszczane są doświadczenia szkół w zakresie promocji zdrowia, upowszechniające różne 
strategie w zakresie promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. Bank Dobrych 
Praktyk, poprzez konkretne przykłady w nim zamieszczane, stanowi inspirację oraz wsparcie dla 
wszystkich zainteresowanych placówek w podejmowaniu systemowych działań w zakresie zdrowego 
odżywiania oraz zwiększania aktywności fizycznej.  



15 

 

W 2014 r. działania prozdrowotne realizowane były również w ramach Rządowego programu na lata 
2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dotyczyły przede wszystkim zmiany nawyków 
żywieniowych dzieci i młodzieży oraz  kształtowania ich aktywności fizycznej. Najwyższe wartości 
wskaźnika w odniesieniu do tego celu Programu osiągnięto w przypadku zajęć pozalekcyjnych 
zorganizowanych wokół aktywnych form spędzania czasu wolnego. W ramach Programu z takiej 
formy skorzystało 10 205 uczniów.  Ponadto, przeszkolono 8 994 uczniów i wychowanków z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Wydano 8 717 publikacji i opracowań  dotyczących edukacji 
zdrowotnej, w szczególności zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  

Edukacja zawodowa. 

Rok 2014/2015 jest trzecim rokiem wdrażania reformy kształcenia zawodowego mającej na celu 
poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. W okresie 
od stycznia do lipca 2014 r. kontynuowano działania związane ze wspieraniem procesu wdrażania 
zmian w szkołach i placówkach, podejmowane w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i 
doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, 
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej. Powszechne monitorowanie prowadzone jest w ścisłej współpracy z 
kuratoriami oświaty. Monitorowaniem objęte są zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne 
prowadzące kształcenie w zawodach. 

W 2014 r. przeprowadzono II etap monitorowania, którego głównym celem było zebranie informacji 
na temat procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach. Z przeprowadzonego 
monitorowania opracowano raport, w którym określono sposób realizacji podstawy programowej 
kształcenia w zawodach i zidentyfikowano trudności w jej wdrażaniu. Określono również obszary 
wymagające wsparcia w zakresie doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych.  
W 2014 r. zorganizowano 3 spotkania dla grupy 48 szkół, które brały m.in. udział w pilotażu narzędzi 
do II. etapu monitorowania. Spotkania będą kontynuowane w roku 2015. 

W roku 2014 do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono 3 nowe zawody: 
technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych oraz mechanik motocyklowy. 

Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez MEN Rokiem Szkoły Zawodowców, w trakcie którego 
promowane jest kształcenie zawodowe i ustawiczne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 
szkół zawodowych z pracodawcami, w tym realizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy. 
Problematyka współpracy szkół zawodowych z pracodawcami była podejmowana na różnego rodzaju 
spotkaniach i konferencjach organizowanych w pierwszej połowie 2014 r. Konferencje miały na celu 
pokazywanie informacji o możliwości współpracy ze szkołami zawodowymi, a docelowo włączanie 
pracodawców w proces kształcenia zawodowego, a zwłaszcza w proces modyfikowania programów 
nauczania w poszczególnych zawodach, organizowania ośrodków egzaminacyjnych oraz 
przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych. Podczas spotkań z pracodawcami zostały 
przedstawione przykłady istniejącej już współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a szkołami  
w poszczególnych województwach. Pracodawcy zostali poinformowani o możliwościach i obszarach, 
w jakich ta współpraca może zostać nawiązana z uwzględnieniem potrzeb lokalnego i regionalnego 
rynku pracy. Jednym z ważniejszych wydarzeń było zorganizowane w Warszawie 26 stycznia 2014 r. 
Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydentów Polski i Szwajcarii, w ramach 
którego odbyła się debata dotycząca realizacji kształcenia praktycznego u pracodawców, w trakcie 
której strony wymieniły doświadczenia w zakresie dualnego systemu kształcenia.  

Ponadto zorganizowano konferencję dla przedstawicieli środowisk akademickich o charakterze 
praktycznym, warsztatowym; adresowana była do przedstawicieli szkół wyższych kształcących 
doradców zawodowych oraz była ukierunkowana na współpracę środowisk uniwersyteckich. Celem 
zajęć warsztatowych w ramach konferencji było opracowanie wskazań do ramowego programu 
studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego. Troska o wysokiej jakości 
kształcenie zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy przyświeca działaniom 
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podejmowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym, oraz 
planowanym do podjęcia w kolejnych latach przypadających na okres realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2014-2020. Współpraca szkół 
zawodowych z ich otoczeniem została uznana za priorytet działań rekomendowanych do podjęcia w 
nowej perspektywie finansowej.  

Dla zwiększenia zaangażowania pracodawców w szkolnictwo zawodowe ustawą z dnia 28 listopada 
2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2014, poz. 1854) wprowadzono nowe zadania dla spółek zarządzających strefami polegające na: 

 podejmowaniu działań zmierzających do powstawania klastrów, w tym edukacyjnych, 

 prowadzeniu współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami  
w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w strefie. 

Uczenie się przez całe życie. 

W 2014 r. w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie rozpoczęto prace 
nad ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Założenia do projektu ustawy zostały przyjęte 
przez Radę Ministrów 31 marca 2015 r. 

 

Szkolnictwo wyższe 

Do najważniejszych kwestii w obszarze szkolnictwa wyższego w 2014 r. należała finalizacja prac nad 
nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zakończenie negocjacji z Komisją Europejską 
dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, który będzie 
głównym źródłem finansowania szkolnictwa wyższego ze środków europejskich (alokacja 1 253 mln 
EUR). 

Zarówno zmiany w prawie, jak i przyszły program operacyjny, miały na celu wyjście naprzeciw 
głównym wyzwaniom stojącymi przed polskim szkolnictwem wyższym. 

Niż demograficzny 
Zgodnie z aktualnymi danymi GUS14 w ostatnim czasie liczba studentów, łącznie z cudzoziemcami, 
spadła z 1 549 877 do 1 469 386. Wobec zmniejszającej się liczebności kolejnych roczników młodzieży 
rozpoczynających studia a tym samym stale zmniejszającej się liczby studentów, uczelnie podjęły 
rywalizację między sobą by przyciągnąć jak najwięcej kandydatów, ponosząc przy tym jak najmniejsze 
koszty. Konieczne jest zatem wzmocnienie mechanizmów konkurowania uczelni w oparciu o jakość 
kształcenia. Kluczową rolę w tym zakresie powinna odegrać specjalizacja kształcenia. 

Specjalizacja kształcenia 
Zwiększenie aspiracji edukacyjnych obywateli w ostatnich dwóch dekadach przyczyniło się do 
gwałtownych zmian systemu szkolnictwa wyższego w Polsce – powstało wiele uczelni niepublicznych, 
nastąpił dynamiczny rozwój płatnej oferty dydaktycznej w uczelniach publicznych. Spowodowało to 
poszerzenie możliwości zdobycia wykształcenia, ale jednocześnie przyczyniło się do spadku jakości 
oferowanych usług edukacyjnych. Działania w nowej perspektywie w ramach PO WER będą 
ukierunkowane na wsparcie wprowadzonego przez MNiSW podziału na kształcenie na kierunkach o 
profilu ogólnoakademickim, rozwijających umiejętności badawcze studentów i na kierunkach o 
profilu praktycznym, prowadzonych w ścisłej współpracy z pracodawcami i odpowiadających na 
potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy . 

Zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów 
W Polsce odsetek osób w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym należy do najwyższych w 
Europie (40,5%). Wyższe wykształcenie daje większe możliwości na lepsze odnalezienie się na rynku 
pracy – odsetek bezrobotnych absolwentów z wykształceniem wyższym (22 %) jest znacząco niższy 
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niż w grupie absolwentów szkół zawodowych (48,3%) i liceów ogólnokształcących (49%). Dzięki 
wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, uczelnie uzyskały autonomię 
w zakresie konstruowania programów kształcenia, które mogą być dużo lepiej dopasowane do 
potrzeb rynku pracy, zarówno krajowego, jak i regionalnego i lokalnego. Efektem postępujących 
stopniowo zmian w szkolnictwie wyższym jest systematyczny wzrost liczby absolwentów kierunków 
ścisłych i technicznych – ważną rolę w tym zakresie odegrał rządowy program tzw. kierunków 
zamawianych.  
Interwencja w obszarze szkolnictwa wyższego (w szczególności przy wykorzystaniu środków z PO 
WER) będzie skoncentrowana na dalszym podnoszeniu jakości kształcenia, a tym samym zwiększeniu 
szans absolwentów na jak najszybsze rozpoczęcie aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. 
Ważnym obszarem koncentracji wsparcia będzie rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia 
rynku pracy. Istotne jest także wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, angażowanie 
praktyków do prowadzenia zajęć, kładzenie nacisku na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie 
nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz 
interdyscyplinarności studiów.  

Wzmocnienie więzi uczelni z otoczeniem społeczno – gospodarczym  
Ściślejsze powiązanie uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym jest nadal jednym 
z głównych celów dla obszaru szkolnictwa wyższego. Kluczowe jest także zwiększenie zaangażowania 
pracodawców w proces kształcenia, szczególnie w przypadku programów kształcenia o profilu 
praktycznym. Niezbędny jest nacisk na praktyczne aspekty studiowania – organizacja obowiązkowych 
praktyk (3 miesięczne dla profili praktycznych) jak również staży. Dobre rozpoznanie potrzeb rynku 
pracy i systematycznie prowadzony monitoring losów absolwentów mogą sprawić, że wydłużający się 
w ostatnim czasie okres podjęcia pracy związanej z profilem kształcenia bezpośrednio po ukończeniu 
studiów zacznie się znowu skracać. W tym zakresie należy wykorzystać m.in. potencjał akademickich 
biur karier.  

Potrzeba internacjonalizacji 
Mobilność międzynarodowa nie jest mocną stroną polskiego szkolnictwa wyższego. Problem dotyczy 
zarówno kadry akademickiej, jak i – chociaż w mniejszym zakresie – studentów. Odsetek 
cudzoziemców na polskich uczelniach sukcesywnie wzrasta, ale wciąż wynosi jedynie 3,1%15 (z 2,3% 
w roku akademicki 2013/2014). Wzrost umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego jest 
nie tylko jednym z kluczowych wyzwań dla polskich uczelni, ale też szansą na przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom niżu demograficznego. Kluczowe w tym zakresie będzie wspieranie mobilności 
i otwartości międzynarodowej środowisk akademickich, wykorzystanie w procesach kształcenia 
zagranicznej kadry naukowej oraz możliwość uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie 
uczelnie i programy kształcenia. Promowane będą także działania ukierunkowane na zwiększenie 
liczby wykładowców z zagranicy posiadających znaczne osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub 
artystycznej, uczestniczących w prowadzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach. 

Zwiększenie jakości studiów doktoranckich 
Mimo widocznego wzrostu liczby studentów studiów doktoranckich nie odnotowuje się 
proporcjonalnego wzrostu liczby uzyskiwanych stopni naukowych doktora. Promowanie zdobywania 
tytułu doktora jest istotne z punktu widzenia zapewnienia odnawialności kadr naukowych. Z tego 
względu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 
2014-2020 planuje wsparcie tworzenia i realizacji wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów 
doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, międzynarodowych programów studiów 
doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami 
naukowymi, programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, 
wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów 
studiów doktoranckich. 

                                                           
15

 Jak wyżej. 
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2. Formularze sprawozdawcze z realizacji narzędzi zawartych 

w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju kapitału 

Ludzkiego 2020  
 

Etap życia: Wczesne dzieciństwo 

 

Narzędzie 1: Rozwój wysokiej jakości instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku  
od 0 do 3 lat. 

Narzędzie 1: Rozwój wysokiej jakości instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 
lat 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki 
prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.) 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące: GIS, MEN, ZUS 
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
 ostatecznie przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów 

dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - 
rozporządzenie weszło w życie w lutym 2014 r., 

 przygotowanie, we współpracy z innymi resortami i instytucjami, projektu nowego rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym 
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy - rozporządzenie weszło w życie w lipcu 2014 r. 

Programowe: 
 finansowe wsparcie podmiotów w wykonywaniu zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014", na który składały się 3 moduły:  
1) skierowany do gmin i dotyczący dofinansowania ze środków budżetu państwa tworzenia nowych miejsc 
opieki nad małymi dziećmi i zapewnienie ich funkcjonownia (40 mln zł), 2) skierowany do gmin i dotyczący 
dofinansowania ze środków budżetu pańswta funkcjonownia miejsc opieki utworzonych z udziałem 
porgramu "Maluch" (40 mln zł), 3) skierowany do podmiotów niepublicznych i dotyczący dofinansowania 
ze środków budżetu państwa funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających  
na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (21 mln zł); 

 podjęcie w listopadzie w 2014 r. prac nad przygotowaniem koncepcji Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2015. 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Celem Programu FIO jest zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja pozwala  obywatelom 
na angażowanie się w działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz wszelkie inne rodzaje aktywności 
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społecznej. Przyczynia się także do rozwoju i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych. 
W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 organizacje pozarządowe mogą 
otrzymać dofinansowanie na realizację projektów w każdej ze sfer pożytku publicznego określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – gdzie mieszczą się zagadnienia 
związane z rozwojem pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. 
 
Inne:  
 opłacanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ze środków budżetu państwa, składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne za nianie od podstawy stanowiącej kwotę nie 
wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok; 

 udostępnienie w marcu 2014 r. na portalu Emp@tia usługi umożliwiającej złożenie elektronicznego 
wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. 

Departament Wdrażania EFS (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) jako Instytucja 
Pośrednicząca (IP) dla Działania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2014 roku kontynuował realizację projektów wyłonionych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr DWF_1.5_1_2012 pt.: „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego”. 

Dofinansowanie w ramach konkursu mogły otrzymać projekty mające na celu: 

1) Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz 
wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:  

a) wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

b) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2) Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii 
informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych 
metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-
doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia – kampanie informacyjno – promocyjne.  

Konkurs był komplementarny z resortowym Programem MALUCH – dodatkowo premiowane były projekty 
zakładające wsparcie dla działań realizowanych lub zakładanych do realizacji w Programie MALUCH, którego 
zadaniem jest ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w zakresie finansowania niezbędnej do tego celu infrastruktury, w szczególności prac 
adaptacyjnych w budynkach przeznaczonych na organizację miejsc opieki czy też budowę lub zakup nowych 
budynków. Jednocześnie, w ramach Działania 1.5 PO KL środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie 
nowo powstałych placówek/oddziałów. 

Grupę docelową projektów składanych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs stanowiły osoby powracające 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci oraz pracodawcy. 

W ramach drugiego konkursu nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego”, w 2014 r. kontynuowano procedurę negocjacji i podpisywania umów o 
dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania. 

Łącznie w ramach Działania 1.5 podpisano 239 umów o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 
kontraktacji o wartości 220 353 151 PLN (7 umów zostało rozwiązanych), zakończyła się realizacja 116 
projektów w ramach konkursu nr DWF_1.5_1_2012 natomiast w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012, 81 
projektów będzie realizowanych od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 r. 

Łączna liczba placówek utworzonych w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego PO KL to 299 żłobków, 30 klubów dziecięcych oraz 49 instytucji dziennego opiekuna. 

Finansowanie: 
 na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 

uruchomiono z budżetu państwa 101 mln zł; 
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył 47,1 mln zł ze środków budżetu państwa na opłacanie składek  
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na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne za nianie.  
 kwota wydatkowana na realizację zadania ( w ramach działania 1.5) według źródeł finansowania (w tys. zł): 

Ogółem: 108 592,19 tys. PLN, Budżet państwa: 13 106,79 tys. PLN, EFS: 95 485,40 tys. PLN 

Ze względu na charakter działania nie ma możliwości podania dokładnej alokacji na projekty zakładające opiekę 
nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat  

Osiągnięte efekty:  
Programem „Maluch” objęto 706 instytucji gminnych oraz niepublicznych i dofinansowano utworzenie lub 
zapewnienie funkcjonowania 14 982 miejsc opieki nad małymi dziećmi. Dofinansowano: 
 552 żłobki, w których utworzono 3 599 nowych miejsc opieki, zaś w sumie dofinansowaniem w żłobkach  

objęto 13 161 miejsc opieki; 
 94 kluby dziecięce, w których utworzono 700 nowych miejsc opieki, zaś w sumie dofinansowaniem  

w klubach objęto 1 581 miejsc opieki; 
 60 dziennych opiekunów, u których utworzono 219 nowych miejsc opieki, zaś łącznie z zapewnieniem 

funkcjonowania dofinansowano w tej instytucji 240 miejsc opieki. 

Oprócz dofinansowania utworzenia 4 518 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, o których mowa powyżej 
i funkcjonowania 5 098 miejsc powstałych z udziałem Programu „Maluch” w latach 2011-2013, dofinansowano 
także miejsca utrzymywane w instytucjach niepublicznych, powstałe bez udziału Programu (przekazane środki 
budżetowe obniżały opłaty ponoszone przez rodziców za dziecko objęte opieką - nie więcej niż 176 zł 
miesięcznie za 1 dziecko). 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe  
i ubezpieczenie zdrowotne za 8 276 niań (stan na koniec grudnia 2014 r.). 
Liczba żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów wzrosła z 571 w 2011 r. do 2 495 w grudniu  
2014 r., a tym samym liczba dzieci, które mogą korzystać z profesjonalnej opieki zwiększyła się  
z 32 tys. w 2011 r. do 71,4 tys. w grudniu 2014 r. 

W 2014 r. podpisano 27 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 15 mln PLN, 5 575 osób powróciło na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci. 
Działalność rozpoczęły: 

 64 żłobki, 

 5 klubów dziecięcych,  

 28 instytucji dziennego opiekuna, 

 1 projekt ma charakter informacyjno-promocyjny. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Działania podejmowane na szczeblu centralnym na rzecz rozwoju systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 
przyczyniają się do wzrostu liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wzrostu odsetka dzieci w 
tym wieku objętych różnymi formami opieki pozarodzinnej. Istotne znaczenie w tym zakresie miało 
zwiększenie w budżecie państwa na 2015 r. o 50 mln zł kwoty środków na realizację Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch". Jednakże środki finansowe na rozwój 
systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (środki budżetu państwa, budżetów gmin oraz środki unijne) jakie 
przeznaczono na ten cel od wejścia w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. od 2011 r.), nie 
pozwoliły dotychczas na pełne zaspokojenie potrzeb występujących w tym zakresie (jak wynika z 
gromadzonych danych na ten temat, niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach opieki nad 
małymi dziećmi wynosiło 24%, zarówno na koniec 2014 r., jak i na koniec czerwca 2015 r.). 
Dodatkową barierą w intensywniejszym wzroście liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczby 
miejsc opieki) są również relatywnie wysokie koszty ponoszone przez rodziców związane z pobytem dzieci w 
różnych formach opieki.  

 
Narzędzie 2: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności na terenach wiejskich. 

Narzędzie 2: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności na terenach wiejskich 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.: wdrażanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) – w szczególności dotyczące  
art. 62 uso (możliwość łączenia w zespoły przedszkoli i szkół), 79a uso (wprowadzenie mechanizmu 
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zobowiązującego gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej 
gminie, do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego) oraz 
80 i 90 uso (dotowanie publicznych przedszkoli i  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty 
inne niż jst, dotowanie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego). 
Dalsze realizowanie wsparcia finansowego z budżetu państwa gmin w realizacji zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego. 

Legislacyjne: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) – określenie zasad i procedur związanych m. in. z rekrutacją do przedszkoli i 
innych form wychowania przedszkolnego. 

Inne: Upowszechnianie informacji na temat zmian wprowadzanych w kolejnym roku -  m.in. w sprawie 
zapewnienia od 1 września 2015 r. każdemu dziecku 4-letniemu miejsca edukacji przedszkolnej. 

Finansowanie: 
Na dofinansowanie z budżetu państwa zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez 
gminy w 2014 r. przeznaczono ok. 1 567 mln zł. 

Osiągnięte efekty: W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost wskaźnika upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat o 5,3% ogółem – do 79,4%, z tym, że w miastach o 4,6% do 86,4%, zaś na 
wsi o 6,1% - do 69,7%. W 2014 r. powstały 503 nowe przedszkola (ich liczba ogółem wyniosła 10 939). W 2014 r. 
z wychowania przedszkolnego korzystało 63,9% dzieci 3-letnich i 79,0% dzieci 4-letnich (dzieci 5-letnie są objęte 
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego).  (Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat oraz 3-4 lata w podziale na 
miasto/wieś wskazany jest w tabeli wskaźników [wskaźnik 21 oraz 21b].) 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Według danych z dnia 30 września 2014 r. z wychowania przedszkolnego korzystało 1 236,3 tys. dzieci, czyli o 
60,9 tys. dzieci mniej niż w 2013 r. Spadek tej liczby wynika z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci 6-
letnie. Należy oczekiwać, że w 2015 r. liczba ta zwiększy się.  

 
Narzędzie 3: Działania na rzecz wsparcia rodzin w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych 
oraz stworzenie odpowiedniego do potrzeb systemu pieczy zastępczej. 

Narzędzie 3: Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz stworzenie odpowiedniego 
do potrzeb systemu pieczy zastępczej 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki 
prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.) 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
 wdrożenie przepisów wynikających z ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1 188) – ustawa zgłoszona i 
procedowana w parlamencie jako projekt poselski. 

Programowe: 
 ogłoszenie i rozstrzygnięcie resortowych programów na rzecz wsparcia rodziny i rozwoju systemu pieczy 

zastępczej dotyczących dofiansowania samorządów w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastepczej oraz niektórych innych działań powiatów w obszarze pieczy 
zastępczej. 

Inne:  
 finasowanie funkcjonowania ośrodków adpocyjnych oraz pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej 

oraz dofinansowanie niektórych innych działań powiatów w obszarze pieczy zastępczej. 

Finansowanie: 
 na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeznaczono 69,3 mln zł;  
 na realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju pieczy zastępczej na rok 2014 - 7,8 mln zł; 
 na finansowanie organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz pobytu dzieci cudzoziemców  

w pieczy zastępczej (poza środkami ujętymi w budżetach wojewodów) przeznaczono 7,1 mln zł; 
  na dofinansowanie zadań powiatów związanych ze spokrewnionymi i niezawodowymi rodzinami 

zastępczymi przeznaczono 1,9 mln zł.  
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Osiągnięte efekty:  
W 2014 r., w ramach realizacji programów z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
dofinansowano: 
 zatrudnienie w gminach 3 000 asystentów rodziny, 
 zatrudnienie w powiatach 968 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

(jest to liczba asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych dofinansowaniem 
ze środków z budżetu państwa w 2014 r. w związku z realizacją Resortowego Programu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.)
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 277 powiatów w realizacji niektórych zadań (m.in. dofinansowanie szkoleń dla powstałych w 2014 r. rodzin 
zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego, wynagrodzeń powstałych w 2014 r. rodzin zastępczych zawodowych i 
osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka).  

Działania podejmowane m.in. na szczeblu centralnym na rzecz rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy  
przyczyniają się do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (w 2014 r. w stosunku do 2011 r. nastąpił 
wzrost o 4% odsetka dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w relacji do ogólnej liczby 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) oraz do wzrostu liczby rodzin korzystających z usług asystenta 
rodziny (37 876 rodzin w 2013 r. w relacji do 18 947 rodzin w 2012 r., tj. wzrost o 99,9%). 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Działania podejmowane m.in. na szczeblu centralnym na rzecz rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy  
przyczyniają się do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej rozwoju, a tym samym do rozwoju rodzinnych form 
pieczy zastępczej Intensyfikacja pracy z rodziną biologiczną dziecka, głównie poprzez działania asystenta 
rodziny, podkreśla wagę działań profilaktycznych i pracy z rodziną w działaniach na rzecz ograniczania liczby 
dzieci umieszczanych poza rodziną. Tym niemniej istotną barierę w dalszym rozwoju systemu wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej stanowią kwestie finansowe – w większości zadania z tego obszaru są zadaniami 
własnymi jednostek samorządu terytorialnego. Zasadna jest kontynuacja dofinansowania ze środków budżetu 
państwa zadań z tego obszaru w kolejnych latach, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ustawie budżetowej 
na 2015 r., gdzie na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań z tego zakresu zaplanowano 86,3 mln zł.  

 
Narzędzie 4: System pozafinansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi – dostęp do usług, 
wyrównywanie dysfunkcji 

Narzędzie 4: System pozafinansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi - dostęp do usług, 
wyrównywanie dysfunkcji. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki 
prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MZ 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
W 2014 prowadzone były prace legislacyjne dotyczące wydania nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  
Programowe: 
W celu realizacji potrzeb w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zaplanowano realizację projektów zarówno na poziomie 
regionalnym jak i centralnym, których celem będzie wsparcie jednostek systemu oświaty w zakresie 
indywidualizacji pracy z uczniem, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniem młodszym. 
Projektowane działania umożliwią m. in. pozyskanie przez przedszkole, szkołę lub placówkę sprzętu 
specjalistycznego, pomocy i środków dydaktycznych, koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania 
rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży oraz opracowanie narzędzi do specjalistycznej diagnozy przez 
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 Wskazana w projekcie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wskazano, że liczba asystentów 

rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w roku 2014 wyniosła 3393 asystentów rodziny i 1092 

koordynatorów pieczy zastępczej. Liczby te odnoszą się do ogólnej liczby asystentów rodziny zatrudnionych w 

gminach oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w powiatach.  
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poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Kadra pedagogiczna przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, w 
tym poradni, będzie mogła skorzystać z różnych form przygotowania do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co zapewni organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i 
młodzieży. 

Instytucjonalne: 
Kontynuowane były działania mające na celu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli i specjalistów, 
dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie zapewnienia adekwatnej do potrzeb 
uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami, rozwijanie systemu kompleksowego 
wsparcia szkół. 

Inne:  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego od chwili wykrycia niepełnosprawności do 
rozpoczęcia nauki w szkole. 
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego 
rozwoju mogą być tworzone

17
  w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach 

podstawowych, w tym specjalnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, ośrodkach, o których mowa w ustawie o systemie oświaty

18
, oraz w publicznych i 

niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych. Organizację 
pracy tych zespołów określa rozporządzenie

19
.  

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizuje się na podstawie opinii wydanej przez zespół orzekający 
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na 
podstawie przepisów rozporządzenia

20
. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju może być 

również wydana przez zespół opiniujący powołany w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
założonej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

21
 oraz zatrudniającej pracowników posiadających 

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.  
Na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przekazywane są środki finansowe z budżetu państwa w 
ramach części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. 
W 2014 roku działaniami wczesnego wspomagania rozwoju objęto 29450 dzieci, w największej liczbie – 9774 
dzieci w przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 8094 oraz w specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych - 4346. W specjalnych ośrodkach wychowawczych działaniami wczesnego 
wspomagania rozwoju objęto 20 dzieci. 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Ustawa o systemie oświaty w art. 1 pkt 4 zagwarantowała wszystkim uczniom możliwość korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Taką pomoc świadczą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem w 
przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i 
terapeuci pedagogiczni, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.  
Przedszkola, szkoły i placówki zobowiązane są do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą 
do uruchomienia pomocy dziecku jest rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym zakresie.

22
  

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 
oraz specjaliści. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana jest w trakcie bieżącej pracy z 
uczniami oraz w formie m.in.: zajęć o charakterze terapeutycznym, warsztatów, porad i konsultacji.  
Pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkole mogą zostać objęci także rodzice ucznia. Pomoc ta polega na w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 
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 Art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty. 
18

 Art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty. 
19

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257). 
20

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1072). 
21

 Art. 82 ustawy o systemie oświaty. 
22

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. poz. 532). 
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w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

W celu zapewnienia adekwatnej do potrzeb uczniów danej szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dyrektor szkoły może podjąć współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, rodzicami uczniów, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, a 
także organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zapewniają profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów 
edukacyjno-wychowawczych poprzez prowadzenie m.in. działań diagnostycznych, terapeutycznych, a także 
realizację działań profilaktycznych. Odbiorcy usług poradni to zarówno dzieci – w wieku już od urodzenia, 
młodzież, rodzice, jak i nauczyciele. 
Do zadań poradni należy: diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz 
rodzicom, realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-
wychowawczych oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek. 
Poradnie realizują także działania z zakresu profilaktyki oraz wspierają wychowawczą i edukacyjną funkcję 
szkoły i placówki, polegające m.in na: 
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w 
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 
2) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. 
Udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, polega w szczególności na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich  rodzin oraz 
udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości 
psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

Finansowanie: Część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje. 

Osiągnięte efekty:  
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z deficytami i dysfunkcjami. Działania podejmowane 
przez resort edukacji oraz jednostki systemu oświaty służą podnoszeniu jakości kształcenia, zapewniają 
bezpłatny dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i 
specjalistów. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Z danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej wynika, że co roku coraz więcej dzieci i młodzieży 
korzysta ze wsparcia systemu oświaty. 

 
 
Narzędzie 5 Podnoszenie ogólnego poziomu opieki nad matką i dzieckiem 

Narzędzie 5 Podnoszenie ogólnego poziomu opieki nad matką i dzieckiem 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: 

1) Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014 
Celem realizowanych w 2014 r, działań było obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu 
wad metabolizmu oraz zapobieganie ciężkiemu i trwałemu upośledzeniu fizycznemu i intelektualnemu, 
wynikającemu z tych wad. Z uwagi na fakt, iż niezwykle istotnym jest wczesne rozpoznanie i wdrożenie 
leczenia chorób wrodzonych objętych badaniem przesiewowym, głównym działaniem w 2014 r. była 
kontynuacja dotychczasowych badań, tj.: badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności 
tarczycy (hipotyreozy), badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii (PKU), badań przesiewowych w 
kierunku mukowiscydozy (CF), badań przesiewowych w kierunku rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. 
W 2014 r. przedmiotowymi badaniami objęto 100 % populacji noworodków w Polsce, w tym wykonano  
poniżej wskazane ilości badań w kierunku: 

 hipotyreozy – 370 000 badań,  

 fenyloketonurii – 388 900 badań, 
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 mukowiscydozy – 370 000 badań, 

 rzadkich wad metabolicznych – 354 000 badań. 
Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację programu w 2014 roku wyniosła 20 601 tys. zł,  

Wykorzystanie środków na realizację programu wyniosło 19 876  805,18 zł.   

2) Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i 
powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i 
noworodków na lata 2014-2017 

Celem programu jest wypracowywanie nowych procedur terapii wewnątrzmacicznych dla potrzeb 

stwierdzanych patologii płodu, z możliwością wykorzystania aparatury badawczej, pozwalającej na 

prowadzenie zabiegów terapeutycznych w niektórych patologiach. 

Program zakłada wprowadzenie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej płodu z wykorzystaniem 

najnowocześniejszej aparatury badawczej pozwalającej na przyjmowanie kobiet ciężarnych z całego kraju. 

Zastosowanie diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej umożliwia ograniczenie liczby powikłań i następstw wad 

rozwojowych i chorób płodu. Dokonywanie korekcji wewnątrzmacicznej i zmniejszenie destrukcyjnych 

następstw danej wady i choroby płodu przyczynia się do poprawy wewnątrzmacicznego stanu płodu, 

wydłużenia czasu trwania ciąży oraz rodzenia się noworodków w lepszym stanie ogólnym 

W 2014 r. w ramach programu finansowanych  było:  207 zabiegów ukierunkowanych na rozpoznawanie 

różnorodnych patologii płodu oraz zakup materiałów medycznych. Z zaplanowanej kwoty 1 400 tys. zł 

wydatkowano w roku 2014 środki w wysokości 1 320 478 zł.  

Inne:  
Kampania edukacyjna skierowana do kobiet w okresie ciąży i porodu -  wydanie informatora skierowanego do 
kobiet w okresie ciąży i porodu „Ciąża i poród” 

Finansowanie: 
 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2014 r. 

Program badań 

przesiewowych noworodków 

w Polsce na lata 2009-2014 

Budżet Państwa w części 
pozostającej w dyspozycji MZ 
Część 46- Zdrowie 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Rozdział 85149 - Programy Polityki 
Zdrowotnej 

19 877 tys. zł.  

Program kompleksowej 

diagnostyki i terapii 

wewnątrzmacicznej w 

profilaktyce następstw i 

powikłań wad rozwojowych i 

chorób płodu – jako element 

poprawy stanu zdrowia 

płodów i noworodków na lata 

2014-2017 

Budżet Państwa w części 
pozostającej w dyspozycji MZ 
Część 46- Zdrowie 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Rozdział 85149 - Programy Polityki 
Zdrowotnej 

1 320 tys. zł. 

Wydanie informatora 
skierowanego do kobiet w 
okresie ciąży i porodu „Ciąża i 
poród” 

Budżet Departamentu Matki i 
Dziecka Ministerstwo Zdrowia 

17 810,40 zł 

 
 

Osiągnięte efekty:  
 

 ograniczenie liczby powikłań i następstw wad rozwojowych i chorób płodu. 
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  poprawa wewnątrzmacicznego stanu płodu,  
 wydłużenia czasu trwania ciąży oraz rodzenia się noworodków w lepszym stanie ogólnym 
 obniżenie umieralności noworodków, niemowląt  
 zwiększenie świadomości kobiet ciężarnych dotyczących praw kobiet w okresie ciąży porodu i połogu, 

terminów wykonywania badan profilaktycznych w okresie ciąży, roli położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej w prowadzeniu ciąży i porogu, zalet karmienia piersią oraz aktów prawnych regulujących 
opiekę nad kobietą w okresie ciąż, porodu i połogu.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 
Podejmowane przez MZ w 2014 r. działania programowe są kontynuacją przyjętych w  poprzednich latach 
programów zdrowotnych i  nie stwierdza się istotnych problemów w ich realizacji.  
Informatory zostały przekazane do położnych podstawowej opieki zdrowotnej, które będą przekazywać je 
kobietom ciężarnym zgłaszającym się po raz pierwszy na wizytę do położnej lub lekarza. 

 
 
Narzędzie 6 Dostosowanie opieki prenatalnej do modelu późnego macierzyństwa 

Narzędzie 6 Dostosowanie opieki prenatalnej do modelu późnego macierzyństwa  
Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):      Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: 
Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 
W roku 2014 r. program był realizowany od 1 stycznia do 31 czerwca w 26 podmiotach na terenie całego kraju, 
od 1 lipca 2014 w 31 podmiotach, które w postępowaniu konkursowym zostały wyłonione jako oferujące 
najwyższy standard leczenia par niepłodnych. W ramach udzielanych świadczeń zapewniono parom dostęp do 
usług medycznych w części klinicznej, w tym  koniecznych badań laboratoryjnych oraz  badań dodatkowych. 
Były one zapewniane w celu optymalnego i bezpiecznego przeprowadzenia kontrolowanej indukcji 
jajeczkowania oraz oceny skuteczności indukcji. W ramach części biotechnologicznej zapewniono dostęp do 
usług medycznych, takich jak:  pobranie komórek jajowych; zapłodnienie pozaustrojowe; hodowla zarodków; 
transfer zarodków do macicy; przechowywanie zarodków. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 
r. do programu zostało zarejestrowanych 8369 par, zostało zakwalifikowanych 5779 par, nie zakwalifikowane 
zostały 132 pary, zaś u 4882 par rozpoczęto procedurę (rozpoczęto udzielania świadczeń w ramach leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego).  

Finansowanie: 
 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2013 r. 
Program – Leczenie Niepłodności 

Metodą Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 2013-2016.  

 

Budżet państwa cz.46 W ramach programu w 2014 roku 
na świadczenia zdrowotne 
zaplanowanych zostało 80 000 000 
zł, z czego wydatkowano 79 916  
000 zł, czyli 99 % tej kwoty 

 
 

Osiągnięte efekty:  
Zmniejszanie ryzyka pogłębiania się negatywnych trendów demograficznych poprzez poprawę dostępu do  
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W ramach Programu, w omawianym okresie 
zarejestrowano 8 409 par, zakwalifikowano 7 466 par. Rozpoczęto ogółem 11 454 cykle leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W roku 2014 r. rozliczono i przekazano środki za wykonanie 10 747 
części klinicznych oraz 10 639 części biotechnologicznych cyklu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego. Według danych z Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji w omawianym okresie 
potwierdzono 1079 urodzeń żywych. W wyniku zaś dokonanych 13 044 transferów zarodków uzyskano 3 960 
ciąż potwierdzonych klinicznie. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
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Obserwowane  jest bardzo duże zainteresowanie Programem Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 
Pozaustrojowego na lata 2013-2016  ze strony pacjentów. Z uwagi na fakt, że  nie było możliwości 
zrealizowania świadczeń dla wszystkich zainteresowanych pacjentów w 2014 r.  tworzyły  się kolejki 
oczekujących w niektórych ośrodkach. Zniwelowano ten problem poprzez przeniesienie środków finansowych 
z  ośrodków, które nie wykorzystały kontraktu, do tych w których kolejki były najdłuższe. 

 

 

Etap życia: Edukacja szkolna 

Narzędzie 7: Zorientowanie kształcenia ogólnego na kształcenie kluczowych kompetencji, umiejętności 
złożonych obok umiejętności prostych oraz kreatywności uczniów 

Narzędzie 7: Zorientowanie kształcenia ogólnego na kształcenie kluczowych kompetencji, umiejętności 
złożonych obok umiejętności prostych oraz kreatywności uczniów 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):      
Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające podniesieniu jakości nauczania i budowie 
społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
Legislacyjne: 
Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w zakresie Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 – rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) 
 
Programowe: 

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się  
w językach obcych, kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 
kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, 
rozwiązywania problemów w twórczy sposób, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość  
i ekspresja kulturalna) zgodnie z celami i treściami nauczania ustalonymi w podstawie programowej. 

2. Wzmocnienie edukacji językowej: 
- wprowadzenie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego obszaru „Przygotowanie 
dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” (od roku szkolnego 2014/2015 nauka języka 
obcego w przedszkolu jest realizowana, jeśli taką decyzję podjął dyrektor przedszkola,  
- od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej obejmuje również 
część drugą z zakresu języka nowożytnego. 

3.  Wiedza, umiejętności i postawy w zakresie przedsiębiorczości kształtowane są w szczególności  
w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia  
w praktyce, matematyka, geografia oraz przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. 

4.  Na rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo - technicznych kładzie nacisk głównie 
podstawa programowa matematyki, fizyki, przyrody, biologii, chemii, geografii przedmiotu 
uzupełniającego przyroda jak też informatyki, zajęć technicznych.  

5.  Umiejętności uczenia się nabywa uczeń w całym procesie kształcenia,  
np. realizując zadania szkolne, projekt edukacyjny, korzystając z różnych źródeł wiedzy  
w samodzielnym poszukiwaniu informacji, dokonując samooceny (choćby przy użyciu portfolio), 
wykorzystując techniki samodzielnej pracy, prowadząc notatki, zapamiętując nowe treści, korzystając 
z tekstów kultury, pracując nad redakcja swoich tekstów. Podstawa programowa, wskazując  
na potrzebę rozwijania kompetencji kluczowych, stawia nauczycielom wymóg stosowania 
aktywizujących metod pracy, dzięki którym proces nauczania -  uczenia się ma być dla ucznia bardziej 
interesujący i atrakcyjny, jak też powinien w  większym stopniu angażować go jako współtwórcę 
procesu poznawczego. 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie w szczególności rozwijane są w ramach przedmiotów: język 
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polski, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, etyka, wychowanie  
do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, a także przedmiotu 
uzupełniającego historia i społeczeństwo.  

7. Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie akcentuje potrzebę wzmacniania zaangażowania 
uczniów  w działania obywatelskie, ich wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, poczucia więzi, 
tolerancji. Zaleca ponadto realizację tych zajęć możliwie największym stopniu w formie projektu 
edukacyjnego (na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) około 20% treści nauczania określonych  
w podstawie programowej tego przedmiotu powinno być realizowanych w  formie uczniowskiego 
projektu  edukacyjnego,  a na IV etapie  edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne) – nie mniej niż 10%). 

8. Świadomość i ekspresję kulturalną uczniowie rozwijają w ramach przedmiotów: język polski, wiedza  
o kulturze, zajęcia artystyczne muzyka, plastyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura 
antyczna.   

Finansowanie: 
budżet Państwa 

Osiągnięte efekty:  
Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 8: Wspomaganie rozwoju kompetencji cyfrowych – cyfrowa szkoła 

Narzędzie 8: Wspomaganie rozwoju kompetencji cyfrowych – cyfrowa szkoła 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy.      

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MAiC 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe:  
W ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” w 2014 roku, zgodnie z harmonogramem, 
przebiegały prace nad opracowaniem 62 e-podręczników do wszystkich etapów kształcenia do 14 
przedmiotów i 2500 zasobów uzupełniających. Zakłada się, że 40% uczniów i nauczycieli będzie korzystać z e-
podręczników i e-zasobów, dostępnych bezpłatnie w domenie publicznej już od roku szkolnego 2015/2016.  
W ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” 
realizowane były szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
w pracy z uczniem. W 2014 roku przeszkolono 10 214 nauczycieli. 

Finansowanie: 
W ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” w 2014 r. wydatkowano 24 106 419, 87 zł, a w 
ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” 
wydatkowano 4 570 000  zł. 

Osiągnięte efekty: Uczniowie stale zwiększają swoje kompetencje cyfrowe uczestnicząc w obowiązkowych 
zajęć komputerowych (szkoła podstawowa) i informatyki (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz innych 
zajęciach podczas których nauczyciele stosują TIK. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze):  
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 9: Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych, w celu ich dostosowania do nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego i zorientowania na ocenę kompetencji kluczowych oraz szersze 
stosowanie oceniania kształtującego 

Narzędzie 9: Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych, w celu ich dostosowania do nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego i zorientowania na ocenę kompetencji kluczowych oraz szersze 
stosowanie oceniania kształtującego 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie oświaty służące podniesieniu jakości nauczania i 
budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  

Działania realizowane w 2014 r.:  
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Legislacyjne:  
Przygotowywanie zmian w ustawie o systemie oświaty (zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), w której 
zawarte zostały ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (w tym 
szkołach dla dzieci i młodzieży, szkołach dla dorosłych oraz w szkołach artystycznych) oraz ogólne zasady 
przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu w III klasie 
gimnazjum oraz egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
 
Programowe:  
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu 
oświaty. Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. 
Projekt IV. Pilotaż nowych egzaminów maturalnych ( 01.10.2007 r. - 30.09.2015 r.). Celem projektu było  m.in.  
przygotowanie koncepcji egzaminu maturalnego dla wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym 
(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos) od roku szkolnego   2014/2015;  
w obszarze języka polskiego opracowanie koncepcji modernizacji  egzaminu maturalnego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie jego pilotaży oraz  próbnego egzaminu maturalnego na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym według opracowanej koncepcji, a  także przygotowanie zadań, które 
będą wykorzystane w arkuszach maturalnych z języka polskiego; przygotowanie egzaminatorów do oceniania 
prac osób zdających egzamin maturalny od 2015 r. z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, 
fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.  
Projekt VII. Budowa banków zadań (01.01.2010 r. - 28.06.2015 r.). W projekcie opracowywane są zadania 
przeznaczone na egzaminy zewnętrzne sprawdzające poziom opanowania przez zdających umiejętności  
i wiadomości określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W  skład zbioru 
sparametryzowanych zadań egzaminacyjnych w formie elektronicznej  wchodzą zadania przeznaczone dla:  
a) egzaminów standardowych – 23 107 zadań: 

 sprawdzian – 2 891 zadań; 

 egzamin gimnazjalny – 9 884 zadań; 

 egzamin maturalny – 10 332 zadań; 
b) egzaminów dostosowanych (oligo i surdo) – 7 677 zadań, w szczególności z egzaminu gimnazjalnego; 
c) egzaminów eksternistycznych – 6 407 zadań. 
Inne: Działania podejmowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne 
oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczące wdrożenia nowej formuły przeprowadzania sprawdzianu oraz 
egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015 

SPRAWDZIAN:   

 grudzień 2014 r. – udostępnienie arkuszy egzaminacyjnych, które szkoły mogły wykorzystać do 
przeprowadzenia próbnego sprawdzianu w formie badania diagnostycznego (CKE).  

EGZAMIN MATURALNY:  
 od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. – przeprowadzenie w całej Polsce 34 konferencji dla 

nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych na temat: Modyfikacja egzaminu 
maturalnego od roku 2015 (oke); 

 jesień 2014 r. – przeprowadzenie analogicznych konferencji dla nauczycieli matematyki w szkołach 
ponadgimnazjalnych (oke); 

 październik 2014 r. – udostępnienie zbioru kilkudziesięciu przykładowych zadań do części ustnej 
egzaminu z  języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem (CKE);  

 grudzień 2014 r. – udostępnienie arkuszy egzaminacyjnych, które szkoły mogły wykorzystać do 
przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w formie badania diagnostycznego (CKE). 

Finansowanie: ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 162) – część 30,  
Dział 801.Oświata i wychowanie, Rozdział 80145, poz. 14. 

Osiągnięte efekty:  

 przygotowanie nowej formuły (zgodnej z celami kształcenia i treściami nauczania nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego) sprawdzianu i egzaminu maturalnego przeprowadzanych od roku 
szkolnego 2014/2015;   

 przygotowywanie zmian w ustawie o systemie oświaty, opublikowanych w ustawie z dnia 20 lutego 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357); 

 wdrażanie efektów wypracowanych przez projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów 
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zewnętrznych dotyczących egzaminów zewnętrznych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): wszystkie 
zadania podejmowane w 2014 r. przez podmiot wiodący i podmioty współpracujące w zakresie Narzędzia 9 
zostały zrealizowane. 

 

Narzędzie 10: Różnicowanie form zajęć oraz dalsza indywidualizacja procesu kształcenia 

Narzędzie 10: Różnicowanie form zajęć oraz dalsza indywidualizacja procesu kształcenia 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MSiT 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 12 listopada 2013 r. w sprawie Programu dofinansowania ze 
środków FRKF zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, 
przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów  
i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 
(obowiązująca w 2014 r.). 
Decyzja nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 12 listopada 2013 r. w sprawie Programu dofinansowania ze 
środków FRKF zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych 
ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego (obowiązująca w 2014 
r.). 
Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 5 grudnia 2014 r. w sprawie Programu dofinansowania ze 
środków FRKF zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, 
przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów  
i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 
(obowiązująca w 2015 r.). 
 
Programowe: 
W ramach Programu dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży 
uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w 
kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich 
Mistrzostwach Świata, wprowadzono obowiązek wyboru przez polskie związki sportowe (pzs) organizacyjnej 
formy szkolenia (indywidualne i grupowe). Merytoryczną i finansową (ze środków FRKF) odpowiedzialność za 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) i Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM), będące 
podstawową formą organizacyjną szkolenia grupowego, przekazano pzs. Wcześniej  SMS i OSSM zwracały się z 
wnioskami o dofinansowanie bezpośrednio do MSiT. Aktualnie to pzs decyduje ile pieniędzy chce przeznaczyć 
na szkolenie indywidualne, a ile na grupowe. 
Szkolenie grupowe odbywa się w szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego 
młodzieży. Od 2014 r. są to placówki nadzorowane merytorycznie przez pzs. Zawodnicy są do nich powoływani 
na podstawie kryteriów opracowanych przez poszczególne związki. Takie rozwiązanie ułatwia młodym 
sportowcom łączenie treningu w miejscu zamieszkania z obowiązkiem szkolnym. 
Szkolenie indywidualne dotyczy zawodników wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów, opracowanych 
przez działy szkoleniowe pzs. Jest ono organizowane przez pzs w formie centralnych zgrupowań, głównie 
zawodników przygotowujących do imprez mistrzowskich, wspomaga proces treningowy realizowany  
w klubach. Dla wąskiej grupy najlepszych młodych sportowców związki dofinansowują szkolenie klubowe lub 
wojewódzkie, z wyraźną próbą merytorycznego nadzoru ze strony pzs.  
Wśród beneficjentów tego programu jest wielu medalistów zawodów rangi mistrzostw świata i Europy w 
kategoriach młodzieżowych. 
Program dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej 
w szkolnych ośrodkach sportowych jest realizowany od 2012 r. na takich samych zasadach finansowo-
organizacyjnych we wszystkich województwach, w oparciu o ośrodki wytypowane przez Polski Związek Piłki 
Siatkowej (składające się z jednej szkoły ponadgimnazjalnej i trzech gimnazjów oddzielnie dla dziewcząt i 
chłopców). Efektem szkolenia w tych placówkach ma być wyselekcjonowanie, a następnie przygotowanie do 



31 

 

dalszego szkolenia szerokiej grupy utalentowanych zawodników, którzy w etapie finalnym trafią do 
niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego prowadzonych przez PZPS. 
 
Wychowanie przedszkolne  
W 2014 r. łącznie 20 044 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego -  stan na dzień 
30 września 2014 r. wg danych SIO (v6) zostało objętych wychowaniem przedszkolnym w: 

 10 939 przedszkolach, 

 8 610 oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, 

 99 zespołach wychowania przedszkolnego,  

 2 013 w punktach przedszkolnych. 
 

Wśród tej grupy wychowaniem przedszkolnym objęto: 

 3561 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

 38 dzieci niewidomych, 

 755 dzieci słabowidzących, 

 320 dzieci niesłyszących, 

 911 dzieci słabosłyszących, 

 1664 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

 1861 dzieci z upośledzeniem umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym, 

 4253 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 6681 dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych 
w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi 
Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowane jest w każdym typie i 
rodzaju szkoły – ogólnodostępnych, specjalnych lub integracyjnych: szkołach podstawowych, gimnazjach, 
szkołach ponadgimnazjalnych - liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, zasadniczych 
szkołach zawodowych, szkołach policealnych, szkołach przysposabiających do pracy.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tj. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, 
uczniowie objęci kształceniem specjalnym - niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym oraz uczniowie niepełnosprawni w normie intelektualnej (np. niewidomi, słabowidzący, 
niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem 
Aspergera) lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, realizują podstawę programową 
kształcenia ogólnego tę samą jak ich pełnosprawni rówieśnicy. 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego, 
opracowanej dla szkoły podstawowej, gimnazjum oraz trzyletniej specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy, 
stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół.  

Szkoły i placówki kształcące dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami organizowały zindywidualizowane 
nauczanie, które stosownie do potrzeb umożliwiało naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie 
zaburzonych funkcji, rewalidację oraz specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, na podstawie 
stosownego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

Natomiast dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zgodnie z art. 16 ust. 7 
ww. ustawy o systemie oświaty, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki spełniały w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych.  

W roku 2014 - stan na dzień 30 września 2014 r. wg danych SIO (v6), dla 10343 dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim były organizowane zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze przez:  

 przedszkola - dla 386 osób, 

 punkt przedszkolny – dla 34 osób, 
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 szkoły podstawowe – dla 6052osób, 

 gimnazja – dla 1054 osób, 

 ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w 
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dla 2697osób, 

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dla 119 osób, 

 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 osoba. 

Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwiał lub znacznie utrudniał uczęszczanie do szkoły organizowano 
indywidualne nauczanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086), a od 9 września 2014 
r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) .  

Uczniom chorym przebywającym na leczeniu w podmiotach leczniczych organizowano kształcenie i opiekę 
wychowawczą w szkołach funkcjonujących w tych podmiotach, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych 
działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach 
leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U., poz. 380).  

Według danych z 30 września 2014 r. zgromadzonych w systemie informacji oświatowej (v6), w roku szkolnym 
2014/2015 funkcjonuje : 

 26 411 szkół ogólnodostępnych, 

 192 szkół integracyjnych, 

 24 28 szkół specjalnych, 
w których naukę pobiera 145 587 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w poszczególnych typach szkół 
przedstawiała się następująco: 

 w szkole podstawowej –63 167,  

 w gimnazjum – 47 142, 

 w zasadniczej szkole zawodowej – 15 883,  

 w liceum ogólnokształcącym – 4 748, 

 w technikum - 2 955,   

 w szkole policealnej (ponadgimnazjalnej) – 452, 

 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi – 11 036, 

 w sześcioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia – 9, 

 w sześcioletniej szkole muzycznej I stopnia – 68, 

 w czteroletniej szkole muzycznej I stopnia – 44, 

 w sześcioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia – 7,  

 w sześcioletniej szkole muzycznej II stopnia – 8,  

 w sześcioletniej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych – 21,  

 w czteroletnim liceum plastycznym – 24,  

 w policealnej szkole artystycznej – 23.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i 
szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 
109, poz. 631), dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w 
miejscu zamieszkania, prowadzone są specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których uczniowie ci mogą 
spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz mają zapewnioną całodobową opiekę pedagogiczną oraz 
specjalne ośrodki wychowawcze, zapewniające wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i 
zagrożonym niedostosowaniem społecznym.  
Według danych z SIO na dzień 30 września 2014 r. (v6) w ww. placówkach przebywa  15 535 wychowanków, z 
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tego w : 

 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 13751wychowanków, 

 specjalnych ośrodkach wychowawczych – 1784 wychowanków. 

Finansowanie:  
Część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje. 

W 2014 roku, na dofinansowanie szkolenia indywidualnego i grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisano 40 umów. Dofinansowanie wyniosło 81 514 000 zł. 
Dofinansowanie ze środków FRKF działalności szkolnych ośrodków sportowych w piłce siatkowej wyniosło 
13 000 000 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Postępuje indywidualizacja procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły są 
coraz lepiej przygotowane do pracy z uczniem niepełnosprawnym, w coraz większym stopniu indywidualizuje 
ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów, także 
uczniów niepełnosprawnych. 

W programie dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży 
uzdolnionej sportowo uczestniczyło 5.957 zawodniczek i zawodników w szkoleniu grupowym. Pzs realizują 
szkolenie grupowe w następującej liczbie placówek sportowych: 55 SMS (liczba szkół wynosi 34 – część SMS to 
placówki interdyscyplinarne), 55 OSSM, 8 Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego (NSMS), 32 Gminne 
Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (GOSSM), 12 Licealnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży 
(LOSSM). Realizacja szkolenia indywidualnego przebiegała poprzez: zgrupowania i konsultacje szkoleniowe w 
kraju i za granicą, zgrupowania tzw. miejscowe oraz starty w imprezach krajowych i międzynarodowych i 
dotyczyła 6.131 sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. 

W 2014 r. w ramach projektu przyjęto do klas siatkarskich 2.158 uczniów, a dodatkowo przybyło 84 nowych 
nauczycieli klas Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS). Łącznie w 360 klasach siatkarskich w zajęciach 
uczestniczyło 5.250 uczniów. Zorganizowano rozgrywki i finał rozgrywek SOS, a dodatkowo w lipcu i sierpniu 
2014 roku odbyły się 2 obozy dla najzdolniejszej młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 200 dzieci. 
Ponadto jesienią 2014 roku został przeprowadzony cykl rozgrywek dla wszystkich szkół i klas biorących udział 
w programie SOS. W ramach dotacji sfinansowano zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, a także 
przeprowadzono 4 szkolenia regionalne i 2 szkolenia centralne dla nauczycieli. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Dostępne analizy i dane z nadzoru pedagogicznego oraz dane wynikające ze skarg kierowanych do MEN 
wskazują, że szkoły coraz lepiej dostosowują swoją ofertę do zindywidualizowanych potrzeb uczniów. 

 

Narzędzie 11: Stworzenie modelu pracy z uczniem szczególnie zdolnym 

Narzędzie 11: Stworzenie modelu pracy z uczniem szczególnie zdolnym 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 

Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające podniesieniu jakości nauczania i budowie 
społeczeństwa opartego na wiedzy.  

Resort wiodący: 

MEN  

Resorty współpracujące:  

MSiT 

Działania realizowane  w 2014 r.: 
Programowe: 
W ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem 
zdolnym”, współfinansowanego ze środków EFS, opracowywany i wdrażany był kompleksowy system pracy 
z uczniem zdolnym. Projekt  rozpoczął się 1 lutego 2010 r., trwał do 31 grudnia 2014 r.  

Realizacji powyższego celu służyło m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych (nowelizacja z 24 września 2014 r. 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad) oraz metodycznych, pogłębiona analiza 
istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 
olimpiad. W ramach projektu została przygotowana grupa osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień 
dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich 
warunków do ich kształtowania. W realizację projektu zaangażowani byli m.in.:  nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, organizacji pozarządowych zajmujących się 
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problematyką ucznia zdolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, 
kuratoriów oświaty. Długofalowym rezultatem podjętych działań ma być upowszechnienie i dostosowanie do 
potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, mających na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności. 

W ramach Programu dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży 
uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w 
kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich 
Mistrzostwach Świata, wprowadzono obowiązek wyboru przez polskie związki sportowe organizacyjnej formy 
szkolenia (indywidualne i grupowe). Merytoryczną i finansową (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej - FRKF) odpowiedzialność za SMS i OSSM, będące podstawową formą organizacyjną szkolenia 
grupowego, przekazano polskim związkom sportowym (pzs). Wcześniej  SMS i OSSM zwracały się z wnioskami 
o dofinansowanie bezpośrednio do MSiT. Aktualnie to pzs decyduje ile pieniędzy chce przeznaczyć na 
szkolenie indywidualne, a ile na grupowe. 
Szkolenie grupowe odbywa się w szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego 
młodzieży. Od 2014 r. są to placówki nadzorowane merytorycznie przez pzs. Zawodnicy są do nich powoływani 
na podstawie kryteriów opracowanych przez poszczególne związki. Takie rozwiązanie ułatwia młodym 
sportowcom łączenie treningu w miejscu zamieszkania z obowiązkiem szkolnym. 
Szkolenie indywidualne dotyczy zawodników wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów, opracowanych 
przez działy szkoleniowe pzs. Jest ono organizowane przez pzs w formie centralnych zgrupowań, głównie 
zawodników przygotowujących do imprez mistrzowskich, wspomaga proces treningowy realizowany w 
klubach. Dla wąskiej grupy najlepszych młodych sportowców związki dofinansowują szkolenie klubowe lub 
wojewódzkie, z wyraźną próbą merytorycznego nadzoru ze strony pzs.  
Wśród beneficjentów tego programu jest wielu medalistów zawodów rangi mistrzostw świata i Europy w 
kategoriach młodzieżowych. 
Program dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w 
szkolnych ośrodkach sportowych jest realizowany od 2012 r. na takich samych zasadach finansowo-
organizacyjnych we wszystkich województwach, w oparciu o ośrodki wytypowane przez Polski Związek Piłki 
Siatkowej (składające się z jednej szkoły ponadgimnazjalnej i trzech gimnazjów oddzielnie dla dziewcząt i 
chłopców). Efektem szkolenia w tych placówkach ma być wyselekcjonowanie, a następnie przygotowanie do 
dalszego szkolenia szerokiej grupy utalentowanych zawodników, którzy w etapie finalnym trafią do 
niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego prowadzonych przez PZPS.  

Legislacyjne: 
Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 12 listopada 2013 r. w sprawie Programu dofinansowania ze 
środków FRKF zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, 
przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i 
młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata  
(obowiązująca w 2014 r.). 

Decyzja nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 12 listopada 2013 r. w sprawie Programu dofinansowania ze 
środków FRKF zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych 
ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego (obowiązująca w 2014 
r.). 

Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 5 grudnia 2014 r. w sprawie Programu dofinansowania ze 
środków FRKF zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, 
przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i 
młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata  
(obowiązująca w 2015 r.). 

Finansowanie: 
W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym w 2014 r. 
wydatkowana była kwota 4 296 964,63 zł (dane na 31 grudnia 2014 r.). 
Dodatkowo w ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego przez MEN konkursu  pn. „Organizacja i 
przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego w latach 
szkolnych 2014/2015, 2015/2016” w 2014 r. wydatkowano kwotę 160 000,00 zł. 

W 2014 roku, na dofinansowanie szkolenia indywidualnego i grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo ze 
środków FRKF podpisano 40 umów. Dofinansowanie wyniosło 81 514 000 zł. 
Dofinansowanie ze środków FRKF działalności szkolnych ośrodków sportowych w piłce siatkowej wyniosło 
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13 000 000 zł.    

Osiągnięte efekty:  

Do  końca 2014 roku osiągnięto następujące rezultaty projektu: 

1. Raport z badań, zawierający kompleksową analizę rozwiązań systemowych (w tym systemu finansowania) 
w zakresie pracy z uczniem zdolnym, a także pogłębioną analizę praktycznych aspektów pracy z dzieckiem 
o wybitnym potencjale, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk. 

2. Raport zawierający propozycje zmian systemowych pracy z uczniem zdolnym, dotyczących w pierwszej 
kolejności zasad organizacji i przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

3. Przygotowano raport z analizy dostępnych narzędzi diagnostycznych. 
4. Odbyły się 2 wizyty studyjne i spotkania międzynarodowe oraz 4 seminaria. 
5. Odbyło się 8 konferencji informacyjno-promocyjnych prezentujących m.in. dobre praktyki w pracy z 

uczniem zdolnym. 
6. Odbyło się 18 konferencji informacyjno-promocyjnych w województwach na temat nowego modelu pracy 

z uczniem zdolnym. 
7. Opracowano 18 poradników dla nauczycieli, uczniów oraz innych osób zaangażowanych w pracę z 

uczniem o wybitnym potencjale. 
8. Opracowano 3 modele pracy z uczniem zdolnym na trzech etapach edukacyjnych. 
9. Odbyły się 3 pilotażowe edycje 4 olimpiad. 
10. Przygotowano i opracowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli, uczniów i rodziców w ramach 

pilotażowych olimpiad. 
11. Opracowano materiały merytoryczne na podstawie dobrych praktyk SOT.  
12. Opracowano Model Szkolnego systemu Wspierania Zdolności Uczniów. 
13. Opracowano narzędzia dotyczące predyspozycji i zdolności twórczych dzieci i młodzieży. 
14. Upowszechniano dobre praktyki Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów na stronie 

internetowej ORE. 
15. Upowszechniano dobre praktyk i innowacyjne rozwiązania dotyczące organizacji olimpiad na stronach 

internetowych 4 partnerów. 
16. Wyemitowano 30 sekundowych reklam dotyczących Olimpiad dla gimnazjalistów  

w programach telewizyjnych w okresie od 03.11 do 16.11.2014 r. 
17. Zorganizowano 3 olimpiady ( z języka angielskiego, matematyki, informatyki) dla uczniów gimnazjów. 

W programie dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży 
uzdolnionej sportowo uczestniczyło 5.957 zawodniczek i zawodników w szkoleniu grupowym. Pzs realizują 
szkolenie grupowe w następującej liczbie placówek sportowych: 55 SMS (liczba szkół wynosi 34 – część SMS to 
placówki interdyscyplinarne), 55 OSSM, 8 NSMS, 32 GOSSM, 12 LOSSM. Realizacja szkolenia indywidualnego 
przebiegała poprzez: zgrupowania i konsultacje szkoleniowe w kraju i za granicą, zgrupowania tzw. miejscowe 
oraz starty w imprezach krajowych i międzynarodowych i dotyczyła 6.131 sportowców w kategoriach juniora 
młodszego, juniora i młodzieżowca. 
W 2014 r. w ramach projektu przyjęto do klas siatkarskich 2.158 uczniów, a dodatkowo przybyło 84 nowych 
nauczycieli klas SOS. Łącznie w 360 klasach siatkarskich w zajęciach uczestniczyło 5.250 uczniów. 
Zorganizowano rozgrywki i finał rozgrywek SOS, a dodatkowo w lipcu i sierpniu 2014 roku odbyły się 2 campy 
dla najzdolniejszej młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 200 dzieci. Ponadto jesienią 2014 roku został 
przeprowadzony cykl rozgrywek dla wszystkich szkół i klas biorących udział w programie SOS. W ramach 
dotacji sfinansowano zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, a także przeprowadzono 4 szkolenia 
regionalne i 2 szkolenia centralne dla nauczycieli. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 

Zadanie zrealizowane było zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 12: Stworzenie nowego modelu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jego promocja 

Narzędzie 12: Stworzenie nowego modelu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jego promocja 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy.   

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MNiSW, MG, PARP 

Działania realizowane w 2014 r.:  
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1.Doskonalenie kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych w oparciu o wyniki monitorowania 
wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe, którego celem jest zebranie informacji na temat procesu wdrażania oraz opracowanie oferty 
doskonalenia dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych adekwatnej do zgłaszanych potrzeb.  

Rok 2014 jest trzecim rokiem wdrażania reformy kształcenia zawodowego mającej na celu poprawę jakości 
kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. W 2014 r. kontynuowano działania 
związane ze wspieraniem procesu wdrażania zmian w szkołach i placówkach, podejmowane w ramach 
projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych 
kształcenia w zawodach”, współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Powszechne monitorowanie prowadzone jest od 10 września 
2013 r., w ścisłej współpracy z kuratoriami oświaty. Monitorowaniem objęte są zarówno szkoły publiczne jak i 
niepubliczne prowadzące kształcenie w zawodach. Monitorowanie jest realizowane 3-etapowo wśród 
dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z wykorzystaniem narzędzi online. Etapy procesu monitorowania 
dotyczą odpowiednio różnych aspektów procesu wdrażania PPKZ:  
I etap – organizacja procesu kształcenia (2013), 
II etap – realizacja procesu kształcenia (2014), 
III etap – sprawdzanie efektów procesu kształcenia (2015). 

Raport z I. etapu udostępniono na stronie internetowej KOWEZiU. W 2014 r. przeprowadzono II. etap 
monitorowania, którego głównym celem było zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ. Z 
przeprowadzonego monitorowania opracowano raport, w którym określono sposób realizacji podstawy 
programowej kształcenia w zawodach i zidentyfikowano trudności w jej wdrażaniu. Określono również 
obszary wymagające wsparcia w zakresie doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych.  
Obecnie trwa trzeci etap procesu monitorowania. W oparciu o zdiagnozowane problemy we wdrażaniu PPKZ, 
opracowano programy kursów doskonalących (73). Według tych programów przeprowadzono szkolenia dla 
kadry zarządzającej szkół zawodowych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz wizytatorów. 
Przeszkolono łącznie 1 792 osoby. Szkolenia prowadzili przygotowani w ramach projektu trenerzy – z grupy 
162 osób. Realizacja szkoleń będzie kontynuowana w roku 2015. 
W 2014 r. zorganizowano 3 spotkania dla grupy 48 szkół, które brały m.in. udział w pilotażu narzędzi do II. 
etapu monitorowania. Spotkania będą kontynuowane w roku 2015.  

3. Włączenie pracodawców w system potwierdzania kwalifikacji w zawodach poprzez tworzenie przez 
pracodawców ośrodków egzaminacyjnych oraz powierzenie pracodawcom funkcji egzaminatorów. 
W roku 2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmowało działania mające na celu promocję 
współodpowiedzialności środowiska biznesu za system kształcenia zawodowego. W III i IV kwartale 2014 MEN 
kontynuowało działania mające na celu zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie możliwości i 
korzyści ze współpracy ze szkołami zawodowymi. W tym celu MEN zorganizowało regionalne spotkania z 
pracodawcami, podczas których upowszechniano ideę włączenia pracodawców w proces kształcenia 
zawodowego i egzaminowania. Do końca 2014 r. odbyły się 4 konferencje regionalne, których celem było 
ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej 
pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. W roku 2015 
działania te są kontynuowane. 

4. Wsparcie regionów w opracowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie 
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. 
Rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami został również uznany przez MEN za jeden z obszarów 
priorytetowych wymagających wsparcia w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Zgodnie z rekomendacjami dla regionów, nad którymi prace koncepcyjne trwały w 2014 r., przedsięwzięcia 
podejmowane w ramach RPO będą uwzględniały upowszechnianie wszelkich form współpracy szkół 
zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym zwłaszcza z pracodawcami. Niezwykle istotne 
będzie w tym zakresie zachęcenie pracodawców na poziomie regionalnym i lokalnym do większego 
zaangażowania i włączenia się w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania. Współpraca z 
pracodawcami będzie mieć charakter zarówno strategiczny (włączenie pracodawców w system identyfikacji 
potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na regionalnym i lokalnym rynku pracy, wspólne projektowanie oferty 
kształcenia), jak i praktyczny (większe zaangażowanie pracodawców w przygotowywanie programów 
nauczania ze szkołami, organizację kształcenia praktycznego dla uczniów oraz praktyk i staży dla nauczycieli w 
rzeczywistych warunkach pracy, organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych). 
6. Upowszechnienie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych stanowiących elastyczną formę 
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nabywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowujących do potwierdzenia kwalifikacji w 
systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych. 
Informacja zawarta w formularzu narzędzia 44. 

7. Udostępnienie organizatorom pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego 169 multimedialnych kursów do 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
W roku 2014, w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na 
odległość w uczeniu się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków EFS, dokonano pilotażu i recenzji 
metodycznych wybranych, wyprodukowanych w 2013 r. kursów KNO do wybranych grup efektów kształcenia z 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (łącznie 169 kursów). 
Przygotowano także kolejne publikacje wspierające wdrażanie KNO: „Jak wdrażać kształcenie na odległość w 
kształceniu ustawicznym – krok po kroku” oraz „Informator o kursach e-learningowych  KOWEZiU”. 
Przeprowadzono 804 konsultacji dla dyrektorów szkół zawodowych, nauczycieli oraz administratorów sieci; 
zorganizowano 13 konferencji upowszechniających rezultaty projektu oraz udostępniono 4 filmy promujące 
KNO na YouTube: 

 Marzenia w zasięgu ręki - od górnika do ogrodnika 

 Marzenia w zasięgu ręki - drwal cukiernikiem 

 Marzenia w zasięgu ręki - e-learning dla każdego 

 Marzenia w zasięgu ręki - animacja o KNO 

W 2014 r. funkcjonował utworzony w 2011 r. portal internetowy (www.kno-koweziu.pl), w tym: repozytorium 
kursów KNO, platforma edukacyjna i strona internetowa poświęcona kształceniu na odległość. Projekt został 
zakończony 30 czerwca 2014 r. Wszystkie wypracowane rezultaty projektu (w tym: 169 kursów KNO, raport 
„Diagnoza stanu KNO w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich 
nauczycieli i odbiorców w zakresie KNO”, 3 poradniki [„Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe”, „Jak 
skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?”, „Jak wdrażać KNO w kształceniu ustawicznym w 
formach pozaszkolnych”], „Informator o kursach e-learningowych do kształcenia zawodowego”, filmy 
promujące KNO) są udostępnione zainteresowanym na stronie KOWEZiU. 

Legislacyjne:  
W odpowiedzi na postulaty organizacji i stowarzyszeń branżowych Minister Gospodarki, korzystając 
z uprawnień zapisanych w ustawie o systemie oświaty, wnioskował do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w celu umożliwienia kształcenia 
w szkołach w nowym zawodzie „mechanik motocyklowy” oraz zastąpienia dotychczasowego zawodu „technik 
technologii odzieży” nowym zawodem „technik przemysłu mody”. Zmiany te były podyktowane 
zapotrzebowaniem rynku pracy.  
Wprowadzenie nowych zawodów szkolnych do klasyfikacji wymagało przygotowania szczegółowych opisów 
tych zawodów oraz konsultacji społecznych. 
 
Programowe: 
8. Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli wszystkich szkół gimanzajalnych z zakresu realizacji doradztwa 
edukacyjno-zawodowego.  
W 2014 r., w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap II”, współfinasowanego ze środków EFS i mającego na 
celu wsparcie polskiego systemu oświaty w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, odbyły się 
szkolenia:  
„Doradztwo zawodowe – Od diagnozy do ewaluacji – Praktyczne wparcie kadry szkół gimnazjalnych” 
W 2014 r została przeszkolona kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
gimnazjach tj. dyrektorzy, doradcy zawodowi/nauczyciele, którym powierzono zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz nauczyciele wychowawcy - łącznie 5 400 osób. 
Szkolenia w regionach zostały przeprowadzone przez grupę trenerów przygotowaną w etapie I. projektu 
według jednolitego programu. Celem szkoleń jest systemowe przygotowanie dyrektorów/nauczycieli do 
realizacji zdań z zakresu doradztwa zawodowego rozumianego jako budowanie wewnątrzszkolnych systemów 
doradztwa edukacyjno-zawodowego, w oparciu o jednolity program doradztwa zawodowego w gimnazjum, 
materiały metodyczno-dydaktyczne i narzędzia tworzące warsztat pracy doradcy zawodowego. 
Szkolenia w oparciu o przygotowany program są kontynuowane w roku 2015.  

„Doradztwo zawodowe – Od diagnozy do ewaluacji – Praktyczne wparcie kadry CKU, CKP i CKZiU” 
Szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zostało objętych również 101 osób z CKU, CKP oraz 
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CKUiZ. Celem tych szkoleń było przygotowanie doradców zawodowych do profesjonalnej realizacji zadań z ww. 
zakresu w kontekście uczenia się przez całe życie.  

Ponadto zorganizowano konferencję dla przedstawicieli uczelni kształcących doradców zawodowych. Podczas 
tej konferencji, w formie warsztatowej opracowano wskazania do ramowego programu studiów 
podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na podstawie materiałów powarsztatowych 
pracownicy KOWEZiU opracowali ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa. 
W ramach projektu nakręcono 10 filmów oraz 10 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem tych filmów.  
W 2014 r. portal www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl został rozbudowany o komponenty regionalne. 
Podjęto także działania mające na celu zapewnienie nowych funkcjonalności systemu informacji edukacyjno-
zawodowej. Na stronie portalu udostępniono wszystkie materiały wypracowane w projekcie m.in. filmy 
fabularne i animowane, komputerową wersję „Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego” oraz pakiet 
składający się 10 e-gazetek branżowych skierowanych do uczniów, publikacje i inne materiały. 
 
Inne:  
Działania podejmowane przez PARP polegały na promowaniu dobrych praktyk oraz przykładów współpracy 
organizatorów kształcenia z pracodawcami - realizacja II edycji konkursu Pracodawca jutra, którego celem jest 
wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym 
skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. 

Uwzględniono w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój działań związanych z powołaniem 
Naczelnej Rady Kompetencji (w programie nazwanej Rada Programowa) i Sektorowych Rad Kompetencji, 
składających się z przedstawicieli środowiska edukacji i biznesu, które będą wskazywać kierunki kształcenia 
zawodowego zgodne z potrzebami gospodarki. 

W związku z zakończeniem realizacji projektu Biznes dla edukacji w 2014 roku PARP nie realizowała 
seminariów upowszechniających dobre praktyki współpracy biznesu z edukacja. 

Finansowanie: 
Działania MG i PARP nie wiązały się z kosztami, natomiast na działania MEN wydatkowano 8 891 175,12 zł. ze 
środków krajowych oraz funduszy europejskich. 

Osiągnięte efekty:  
Wypromowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy organizatorów kształcenia z pracodawcami - 
wyłonienie 9 laureatów konkursu w ramach konkursu Pracodawca Jutra. 
Zapewnienie finansowania z nowej perspektywy finansowej UE na działania związane z powołaniem Rady 
Programowej oraz sektorowych rad ds. kompetencji. 

W konsekwencji wniosku do MEN o zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, nowe zawody zostały wpisane do klasyfikacji (mechanik motocyklowy w 2014 r., technik 
przemysłu mody w 2015 r.), a ich kształcenie będzie możliwe od 2015 roku. Dodatkowo, zawody te zostały ujęte 
w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki” polegający na stworzeniu i upowszechnieniu modelu 
współpracy pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) ze szkołami oraz 
placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawodowe, został wymieniony w Priorytecie 
inwestycyjnym 10iv zatwierdzonego przez KE PO WER oraz w działaniu 2.15 Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych PO WER jako projekt pozakonkursowy. Minister Gospodarki jest beneficjentem w PI 10iv oraz w 
działaniu 2.15 SZOP. 

W ramach działań wspierających rozwój kształcenia zawodowego Minister Gospodarki patronuje zakładaniu 
strefowych klastrów edukacyjnych. Klastry mają łączyć potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz 
kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy. 
Jako pierwsza klaster edukacyjny powołała w listopadzie 2014 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej 
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. W dniu 8 grudnia 2014 r. w Gdańsku podczas międzynarodowej 
konferencji „Zawodowcy na Start!” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz 
z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. podpisano porozumienie o powołaniu Strefowego Klastra 
Edukacyjnego Pomorskiej SSE. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Działanie jest realizowane zgodnie z planem. 

http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/
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Narzędzie 13: Stworzenie nowego modelu kształcenia nauczycieli 

Narzędzie 13: Stworzenie nowego modelu kształcenia nauczycieli. 
Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):     Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący:  
MNISW 

Podmioty współpracujące:  MEN 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które określone zostało w porozumieniu 
z Ministrem Edukacji Narodowej, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Określając standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela uwzględnia wymagania rynku pracy, efekty kształcenia w zakresie wiedzy merytorycznej 

i metodycznej oraz efekty kształcenia w zakresie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie 

wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
efekty kształcenia w ramach przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej oraz efekty 
kształcenia w zakresie poziomu znajomości języka obcego.  

W roku 2014 r. omawiane rozporządzenie nie uległo zmianom. 

Finansowanie: 
Działania nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
W 2014 r. uczelnie wdrażały przepisy ww. rozporządzenia. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 14: Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela, poprawa efektywności i jakości ich pracy oraz 
tworzenie bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli. 

Narzędzie 14: Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela, poprawa efektywności i jakości ich pracy oraz 
tworzenie bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
 
Legislacyjne:  
Kontynuacja prac nad zmianami przepisów ustawy – Karta Nauczyciela. 

Finansowanie: 
Bez kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
- 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Prace nad projektem zostały wstrzymane po zakończonym etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
społecznych. 

 
Narzędzie 15: Wprowadzenie nowego systemu wsparcia szkoły i doskonalenie systemu kontroli jakości 
kształcenia. 

Narzędzie 15: Wprowadzenie nowego systemu wsparcia szkoły i doskonalenia systemu kontroli jakości 
kształcenia 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: Podmioty współpracujące:  
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MEN  

Działania realizowane w 2014 r.:  
 
Legislacyjne: 
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1142) ; 
Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli 
będą mogły prowadzić nie tylko kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie 
przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej – tak jak to zostało określone w § 1 pkt 5 lit.a 
rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmianiającego rozporządzenie 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1196) - ale też kursy kwalifikacyjne dla 
nauczycieli w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego, wczesnego nauczania 
języka obcego oraz zarządzania oświatą. 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 840);  
Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania akredytacji 
placówkom doskonalenia nauczycieli  oraz we wzorach dokumentów stosowanych w postępowaniu 
o uzyskanie akredytacji.  
 

Programowe:  
Umożliwienie prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w zakresie przygotowania pedagogicznego 
do nauczania języka obcego i wczesnego nauczania języka obcego przez akredytowane placówki doskonalenia 
nauczycieli. Mając na uwadze zmiany związane z  obniżaniem wieku rozpoczynania w przedszkolach i szkołach 
nauki języka obcego i utrzymującym się zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych nauczycieli przygotowanych 
do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego nauczania języka obcego, w tym w szczególności nauczania języka 
obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, pozostawiono możliwość prowadzenia tych kursów 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, z tym że mogą je prowadzić wyłącznie placówki akredytowane, 
zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142). 

  
Instytucjonalne: Zmiana warunków uzyskania przez placówkę doskonalenia nauczycieli akredytacji: 

1) powiązanie możliwości uzyskania statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli z wynikami 
ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w placówce doskonalenia, i uzyskanie co najmniej poziomu B, w 
odniesieniu do wymagań określonych wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, określonych w pkt. 2–4 i 7 części IV załącznika do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560).  
2) dostosowanie wymagań stawianych placówkom doskonalenia nauczycieli ubiegającym się o 
akredytację do zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, w tym do nowych zadań 
określonych dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142), a w w szczególności do wymogu 
organizowania i prowadzenia nowych form doskonalenia nauczycieli, tj.: wspomagania szkół i placówek, a 
także sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek. 
3) zapewnienie odpowiednich specjalistów z danej dziedziny, niezbędnych przy realizacji oferty 
doskonalenia - placówki doskonalenia nauczycieli (odpowiednio do zmian w zakresie zadań 
obowiązkowych i form doskonalenia związanych ze wspomaganiem szkół i placówek – wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.- Dz. U. poz. 1196) powinny stworzyć sieć 
niezależnych ekspertów  gwarantujących wysoką jakość zaspokajania potrzeb rozwojowych nauczycieli 
oraz kompetentnych do rozwiązywania problemów organizacyjnych konkretnych szkół i placówek; 
placówka powinna organizować doskonalenie, wykorzystując współpracowników zewnętrznych 
zatrudnianych w celu realizacji określonych zadań (zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki).  

 
Inne:  
Działania na rzecz wdrażania nowego systemu wspomagania szkół i placówek. 
W roku 2014 Ośrodek Rozwoju Edukacji, placówka doskonalenia nauczycieli o ogólnokrajowym zasięgu 
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działania prowadzona przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania kontynuowała działania 
mające na celu wdrażanie nowego systemu wspomagania szkól i placówek.  I tak: 
W ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół POKL prowadzono pilotaż nowego systemu 
wspomagania  - realizację projektów w 160 powiatach. 
W ramach projektu systemowego pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół" (priorytet III POKL): 
1. Przeprowadzono badania ewaluacyjne nowego systemu doskonalenia nauczycieli w oparciu o 

doświadczenia z projektów pilotażowych;  
2. Przeszkolono 845 pracowników instytucji systemu wspomagania z zakresu zadań związanych ze 

wspomaganiem pracy szkół;  
3. Przeszkolono 900 pracowników instytucji systemu wspomagania z zakresu organizowania i prowadzenia 

sieci współpracy i samokształcenia;  
4. Przeszkolono 2200 dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu korzystania z doskonalenia nauczycieli zgodnie 

z nowym modelem wspomagania pracy szkół; 
5. Zorganizowano  spotkania konsultacyjne (również w formie e-learningowej) dla 1500 pracowników 

instytucji systemu wspomagania;  
6. Utworzono 2 ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia dla 150 pracowników instytucji systemu 

wspomagania;  
7. Prowadzono prace nad koncepcją systemu zapewniania jakości usług polegających na wspomaganiu szkół; 
8. Poinformowano 4000 osób - kadr systemu oświaty (pracowników instytucji systemu wspomagania, 

kuratoriów oświaty, przedstawicieli samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół i nauczycieli) o 
zmianach w systemie doskonalenia i nowym modelu wspomagania szkół;  

9. Rozbudowano narzędzie internetowe www.doskonaleniewsieci.pl do prowadzenia wspomagania i sieci 
współpracy i samokształcenia;  

10. Opracowano materiały edukacyjne (publikowane on-line) skierowane do pracowników systemu 
doskonalenia;  

11. Przygotowano 13 materiałów multimedialnych (filmów) prezentujących przykłady działań prowadzonych 
w szkołach objętych kompleksowym wspomaganiem;  

Finansowanie: budżet państwa oraz fundusze europejskie (POKL Priorytet III Wysoka jakość oświaty). 

Osiągnięte efekty:  
1) Zachowanie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w zakresie przygotowania 

pedagogicznego do nauczania języka obcego i wczesnego nauczania języka obcego pozwoliło 
nauczycielom posiadającym odpowiednią znajomość języka obcego, ale nieposiadającym przygotowania 
pedagogicznego na uzupełnienie przygotowania i nabycie kwalifikacji do nauczania języka obcego. 
Nauczyciele ci – w zależności od poziomu znajomości języka - zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) – 
będą mogli prowadzić nauczanie języka obcego w ramach zajęć wychowania przedszkolnego lub 
nauczania zintegrowanego albo nauczać języka obcego jako odrębnego przedmiotu na wyższych etapach 
edukacyjnych. 

2) Ograniczenie możliwość prowadzenia kursów  kwalifikacyjnych dla nauczycieli wyłącznie do placówek 
posiadających akredytację pozwoliło na podniesienie jakości kształcenia nauczycieli realizowanego w 
ramach systemu oświaty. 

3) Zmiana warunków uzyskiwania przez placówkę doskonalenia nauczycieli  akredytacji pozwoliło kuratorom 
oświaty promować placówki doskonalenia nauczycieli, które prowadzą swoją działalność zgodnie z nowym 
systemem wspomagania szkół i placówek oraz spełniają w stopniu wysokim wymagań wobec nich 
określonych w przepisach w sprawie nadzoru pedagogicznego.  

4) Działania przeprowadzone w ramach projektów umożliwiły placówkom realizację systemu wspomagania, 
a szkołom i przedszkolom zapoznanie się z nowymi formami wspomagania szkół i placówek. Przygotowały 
także dyrektorów szkół do właściwego określania potrzeb rozwojowych jednostek, którymi zarządzają.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Dzięki ewaluacji nowego modelu kompleksowego wspomagania pracy szkoły wiadomo, że dyrektorzy szkół i 
przedszkoli, nauczyciele, a także pracownicy instytucji wspierających szkoły oceniają go pozytywnie. W ich 
opinii wspomaganie pozwala uruchomić proces zmian w polskiej szkole, angażuje dużą część grona 
pedagogicznego i może przynieść pozytywne efekty w postaci lepszej pracy szkoły i lepszych wyników uczniów. 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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Narzędzie 16. Wzmocnienie funkcji socjalnej i wczesno-interwencyjnej szkoły, poprzez zwiększenie wsparcia 
nakierowanego na wyrównanie deficytów w dostępie do usług publicznych, które może oferować szkoła oraz 
powrót do jej funkcji prewencyjnej 

Narzędzie 16: Wzmocnienie funkcji socjalnej i wczesno-interwencyjnej szkoły, poprzez zwiększenie wsparcia 
nakierowanego na wyrównanie deficytów w dostępie do usług publicznych, które może oferować szkoła 
oraz powrót do jej funkcji prewencyjnej 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy.  

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MSiT 

Legislacyjne: 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – 
„Wyprawka szkolna” wraz programem. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024).  
 
Programowe: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka 
szkolna”. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. systematycznie przekazywało informacje o programie. Były one 
publikowane zarówno na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (pierwsze informacje o 
projekcie programu opublikowano 29 maja 2014 r., następne m.in. 4 sierpnia 2014 r., 12 sierpnia 2014 r.,  
14 sierpnia 2014 r., 4 i 18 września 2014r.), jak i stronach wszystkich kuratoriów oświaty.  

Również od 1 sierpnia 2014 r. informacje o Rządowym programie „Wyprawka szkolna” były przedstawione  
w audycjach telewizyjnych i radiowych.  

O programie w sposób systematyczny informowały również dzienniki ogólnokrajowe (np. Rzeczpospolita, 
Dziennik Polski, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza) jak i gazety regionalne. Dodatkowo informacje o 
programie były umieszczane  również na portalach internetowych (w tym: onet.pl, wp.pl).  

Działania podejmowane w 2014 roku przez Kuratorium Oświaty w zakresie Rządowego programu pomocy 

uczniom „Wyprawka szkolna” dotyczące zwiększenia skuteczności programu: 

 działalność informacyjna dotycząca form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania   w sprawie 

udzielania pomocy, w tym m.in: 

 na stronie internetowej Kuratorium umieszczane były projektowane  

i obowiązujące uregulowania prawne w zakresie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz bieżące informacje, dotyczące sposobu 

realizacji i finansowania programu (korespondencja z jednostkami samorządu terytorialnego); 

 opracowanie materiałów informacyjnych pn. „Informacja dotycząca sposobu realizacji programu 

„Wyprawka szkolna” w 2014 roku”, zawierających szczegółowe informacje o programie i sposobie 

jego realizacji oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Kuratorium;             

 w pismach kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo wskazane były 

najważniejsze zasady realizacji programu obowiązujące w roku 2014;   

 podczas zorganizowanych przez Kuratorium narad z dyrektorami szkół i placówek oraz 

przedstawicielami organów prowadzących (m.in. narady inaugurujące dany rok szkolny), jednym z 

omawianych tematów jest realizacja Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”. 

W trakcie ww. spotkań prezentowane są wyniki realizacji przedmiotowego programu, a do 

uczestników kierowana jest prośba o podjęcie działań, mających na celu objęcie pomocą jak 

największej liczby osób uprawnionych. 

 obsługa programu, w tym 

 zebranie szacunkowych danych o liczbie uczniów uprawnionych do pomocy na terenie województwa, 
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 sporządzenie i przekazanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiorczych informacji     w zakresie 

szacunkowej liczby uczniów uprawnionych do pomocy na terenie województwa, 

 wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie budżetu Wojewody w wysokości środków przyznanych przez 

Ministra Edukacji Narodowej w I transzy  przeznczonych na realizację programu, 

 podział otrzymanej kwoty dotacji celowej na poszczególne gminy, 

 wydanie dyspozycji przelewu środków do gmin, w ramach przyznanej na realizację zadania dotacji 

celowej budżetu państwa,    

 zebranie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem, 

 sporządzenie i przekazanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiorczych informacji  w zakresie 

zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem na terenie 

województwa, 

 wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie budżetu Wojewody w wysokości środków przyznanych przez 

Ministra Edukacji Narodowej w II transzy  przeznaczonych na realizację programu, 

 podział otrzymanej kwoty dotacji celowej na poszczególne gminy, 

 wydanie dyspozycji przelewu środków na konta gmin, w ramach przyznanej na realizację zadania 

dotacji celowej budżetu państwa, 

 rozliczenia udzielonych gminom dotacji,  

 sporządzenie zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na realizację 

programu przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Celem działań podjętych przez MSiT było zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej 
przy szkołach oraz blisko miejsca zamieszkania, dla poprawy warunków uprawiania aktywności fizycznej  
w formach zarówno zorganizowanych jak i niezorganizowanych, poprzez budowę i modernizację 
ogólnodostępnych obiektów sportowych. 

Realizowany w 2014 roku „Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” (wojewódzkie wieloletnie 
programy rozwoju bazy sportowej) obejmował inwestycje mające na celu poprawę stanu podstawowej 
infrastruktury sportowej na terenie całego kraju oraz wyrównywanie dysproporcji w nasyceniu poszczególnych 
regionów niezbędną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Budowa, przebudowa i remonty obiektów 
przyszkolnych stanowiła priorytet inwestycyjny, a w szczególności obiektów: pełnowymiarowych sal 
gimnastycznych lub szkolnych hal sportowych, boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, bieżni 
lekkoatletycznych, siłowni terenowych i innych terenowych urządzeń sportowych, a także: budowa pływalni 
na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu; budowa, przebudowa lub remont obiektów 
lekkoatletycznych i obiektów tenisowych. W ramach tego programu w 2014 roku zakończono i rozliczono 
realizację 250 zadań inwestycyjnych. W ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” wspierana była 
modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej, w celu poprawy warunków uprawiania sportu wraz  
z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się  
w niedostatecznym stanie technicznym. Realizowane zadania dotyczyły przebudowy lub remontu (w tym 
dostosowania do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak: sale 
gimnastyczne, hale sportowe, stadiony, kryte pływalnie, lodowiska stałe wraz z zapleczem, boiska sportowe, 
terenowe urządzenia sportowe, budynki zaplecza. W 2014 roku zakończono i rozliczono realizację 74 zadań 
inwestycyjnych.  
W roku 2014 kontynuowane były także inwestycje realizowane w ramach „Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej”. Program zakładał wsparcie finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy, 
przebudowy i remontów szkolnych obiektów sportowych. Dofinansowaniem objęte były obiekty o charakterze 
przyszkolnym, tj. zlokalizowane na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączone z nią 
bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem itp., służące w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży. W 2014 
roku kontynuowano realizację 125 inwestycji, spośród których zakończono i rozliczono realizację 100 zadań. 

Inne:  
W 2014 r. realizowana była pomoc dla szkół zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) rozdział 8a „Pomoc materialna dla ucznia” w postaci 
stypendiów i zasiłków. 

Finansowanie: 
W 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej z planowanych do wykorzystania środków w wysokości 156 152 



44 

 

071 zł, ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą uruchomiło 
w dwóch transzach środki w łącznej wysokości 107 615 987 zł, w tym 107 230 877 zł, jako środki stanowiące 
dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 251 565,00 zł jako zwiększenie planu 
finansowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 133 545,00 zł dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  

Poniża tabela przedstawia finansowanie realizacji programu w poszczególnych województwach oraz przez 
Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

województwo 
wysokość 

przekazanej dotacji 
wysokość  wydatkowanej dotacji 

dolnośląskie 8 708 909 zł 4 964 250 zł 

kujawsko-pomorskie 5 991 853 zł 5 342 989 zł 

lubelskie 6 595 277 zł 6 177 669 zł 

lubuskie 2 094 873 zł 1 872 440 zł 

łódzkie 6 332 766 zł 5 238 320 zł 

małopolskie 9 537 085 zł 8 416 044 zł 

mazowieckie 14 410 590 zł 13 134 456 zł 

opolskie 2 039 660 zł 1 716 634 zł 

podkarpackie 7 326 470 zł 6 425 606 zł 

podlaskie 3 776 350 zł 3 278 238 zł 

pomorskie 6 725 964 zł 5 746 940 zł 

śląskie 11 373 862 zł 8 643 812 zł 

świętokrzyskie 3 838 388 zł 3 356 270 zł 

warmińsko-mazurskie 6 327 425 zł 4 586 017 zł 

wielkopolskie 11 328 269 zł 7 049 126 zł 

zachodniopomorskie 4 294 782 zł 3 232 591 zł 

Ogółem województwa                          110 702 523 zł 89 181 402 zł 

MKiDzN 133 545 zł 120 191 zł 

MRiRW 251 565 zł 136 177 zł 

OGÓŁEM POLSKA 111 087 633 zł 89 437 770 zł 

 
Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne:  
Na realizację pomocy z budżetu państwa naliczono dla samorządów dotację w wysokości 420 251 544 zł, z 
kwoty tej samorządy uruchomiły 414 259 741 zł. Ostatecznie na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych z 
budżetu państwa wydatkowano 378 639 053 zł.  Dodatkowo gminy ww.  zadanie dofinansowały ze środków 
własnych w wysokości 109 797 846 zł. 
 
Na działania MSiT : 
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono łącznie kwotę 224.195 tys. zł.  

W ramach „Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” w 2014 roku w realizacji było łącznie  
616 inwestycji, w ramach których wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 171.605 tys. zł. W ramach 
„Programu rozwoju inwestycji sportowych” w realizacji było łącznie 187 inwestycji, w ramach których 
wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 35.896 tys. zł.  

W ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” w 2014 roku kontynuowano realizację  
125 inwestycji, w ramach których wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 16.694 tys. zł. 

Osiągnięte efekty:  
Program „Wyprawka szkolna”: W 2014 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z programu skorzystało 254 327 
uczniów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 210 834 z kryterium dochodowego oraz 
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43 493 uczniów poza kryterium dochodowym.  Dodatkowo  89 068 uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia  specjalnego wzięło udział w programie. 

Stypendia i zasiłki szkolne: W 2014 r. od stycznia do czerwca przyznano 568 777   stypendiów, zaś od września 
do grudnia 544 828. W całym 2014 r. wypłacono również zasiłki szkolne dla 14 976  uczniów.    

Wybudowane oraz zmodernizowane w ramach: „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej”, 
„Programu rozwoju inwestycji sportowych” oraz „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” 
obiekty sportowe zlokalizowane przy szkołach oraz blisko miejsca zamieszkania przyczynią się m.in. do 
stworzenia warunków do realizacji w szkołach programu mającego na celu zapobieganie nadwadze i otyłości 
uczniów, a także ogólnej aktywizacji sportowej i krzewienia prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży. 
W roku 2014 łącznie zakończono i rozliczono realizację 424 zadań inwestycyjnych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Program „Wyprawka szkolna” zrealizowano w stopniu zapewniającym niezbędną pomoc. Prawie wszyscy 
uczniowie (lub ich rodzice), którzy zgłosili chęć otrzymania dofinansowania i spełniali kryteria – pomoc taką 
otrzymali.  

Z problemów podczas realizacji zadania należy wymienić:  

 dane, które stanowiły podstawę obliczenia wysokości środków w czerwcu 2014 r. były szacowane przez 
gminy przede wszystkim na podstawie informacji z Ośrodków Pomocy Społecznej. Po ogłoszeniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, szkoły rozpoczęły nabór 
wniosków, 

 wielu rodziców, którzy wcześniej zadeklarowali przystąpienie do programu, zrezygnowało z udziału w nim 
m.in. z powodu poprawy sytuacji materialnej rodziny, 

 złożone wnioski często nie spełniały kryteriów formalnych, a wnioskodawcy nie byli zainteresowani ich 
uzupełnieniem, w konsekwencji, czego dyrektorzy szkół musieli odmówić udzielenia dofinansowania, 

 istnieją duże rozbieżności pomiędzy szacowanymi danymi a ostatecznym wykonaniem zadania w zakresie 
udziału w programie uczniów słabowidzących, słabosłyszących, niesłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, realizujących w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla 
dzieci i młodzieży oraz uczniów w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – gdyż gminy nie są 
organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, stąd niewystarczająca współpraca pomiędzy 
dyrektorami tychże szkół a gminami oraz brak dostatecznego nadzoru nad realizacją programu, 

 gminy nie posiadając nadzoru nad szkołami ponadgimnazjalnymi ograniczają się jedynie do przyjęcia 
danych od dyrektorów i zrealizowaniu zwrotu kosztów zakupu podręczników, 

 dowody zakupu, na podstawie których dyrektorzy szkół zwracali rodzicom uczniów(prawnym opiekunom, 
rodzicom zastępczym) środki za poniesione koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych często 
opiewały na niższą kwotę niż było to wskazane w rozporządzeniu, ponieważ rozporządzenie określa tylko 
górną granicę kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla poszczególnych klas, a ceny 
rynkowe są zmienne i rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) udało się zakupić tańsze 
podręczniki niż szacowało Ministerstwo, 

 mała oferta dostępnych podręczników do kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, 

 uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym i lekkim dla realizacji celów edukacyjnych korzystają z pomocy 
dydaktycznych innych niż tylko w wersji papierowej i multimedialnej, 

 funkcjonowanie dwóch równoległych zadań z zakresu „pomocy socjalnej” uczniom, tj. rządowy program 
„Wyprawka szkolna” i stypendia socjalne powodują, że rodzice chętniej korzystają z formy stypendialnej. 
Uważają, że jest to „łatwiejszy” sposób uzyskania dofinansowania na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych. 

W roku 2014 zadanie MSiT zrealizowane zostało w stopniu większym od zakładanego (wsparciem finansowym 
objęta została większa niż początkowo planowano ilość inwestycji sportowych), co wynika z bardzo dużego 
zapotrzebowania na inwestycje związane z rozwojem bazy sportowej w kraju.  
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Narzędzie 17: Zwiększenie udziału dzieci niepełnosprawnych, którym pozwala na to rodzaj 
niepełnosprawności, w szkolnictwie ogólnodostępnym 

Narzędzie 17: Zwiększenie udziału dzieci niepełnosprawnych, którym pozwala na to rodzaj 
niepełnosprawności, w szkolnictwie ogólnodostępnym 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Legislacyjne: 
Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, umożliwiają organizację kształcenia i 
wychowania dzieci i młodzieży w zróżnicowanych formach zapewniających im realizację obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. System oświaty zapewnia opiekę 
nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i 
programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia 
upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, organizuje się kształcenie i wychowanie, 
które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych 
funkcji, rewalidację, oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. Oznacza to, że już w obecnym stanie 
prawnym uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od miejsca kształcenia, mają prawo do kształcenia 
specjalnego dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychicznych, w tym również do edukacji włączającej.  

Uczniowie niepełnosprawni mogą się uczyć w każdym typie i rodzaju szkoły. Wybór formy kształcenia należy 
do rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Obowiązek zapewnienia właściwych warunków do kształcenia 
dzieci niepełnosprawnych, w tym również w szkołach ogólnodostępnych, oraz realizacji zaleceń wskazanych w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, należy natomiast do dyrektora tej szkoły.  

Polityka oświatowa państwa realizuje postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, w 
szczególności w odniesieniu do artykułu 24 tej Konwencji, który zobowiązuje państwa ratyfikujące Konwencję 
do zapewnienia edukacji włączającej na wszystkich szczeblach kształcenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
podejmuje szereg działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, 
w szczególności artykułu 24 tej Konwencji. Przyspieszeniu i usprawnieniu tego procesu służą również 
wprowadzane od 2010 r. zmiany prawne, mające na celu bardziej efektywną, zindywidualizowaną pomoc, w 
szczególności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym kształcącym się w szkołach ogólnodostępnych.  
Wdrażane są przepisy służące podnoszeniu jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, wskazujące na 
konieczność zapewnienia im zindywidualizowanego procesu kształcenia, dostosowanego do ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz zapewnienia im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdym rodzaju 
szkoły.  

Edukacja dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wymaga 
odpowiednio wyższych nakładów finansowych, co jest uwzględniane w algorytmie podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej na dany rok poprzez system wag.  

Tabela. Liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w szkołach ogólnodostępnych w latach 2008-2014. 

nazwa i typ jednostki 

2008/2009 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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szkoła podstawowa 36 420 480 34 467 881 35530 1036 38091 1397 

gimnazjum 23 986 266 21 874 474 21736 628 21736 721 

zasadnicza szkoła 
zawodowa 

1 918 39 2 318 63 2486 87 3005 112 

liceum ogólnokształcące 3 066 151 2 993 224 3093 264 3219 330 
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liceum profilowane 806 8 221 3 105 1 0 0 

technikum 1 084 7 1 539 24 1719 46 2093 62 

liceum ogólnokształcące 
uzupełniające dla 
absolwentów 
zasadniczych szkół 
zawodowych 

21 0 10 0 0 0 0 0 

technikum uzupełniające 
dla absolwentów 
zasadniczych szkół 
zawodowych 

17 0 17 0 9 0 0 0 

szkoła policealna 
(ponadgimnazjalna) 

206 1 84 19 85 10 50 3 

sześcioletnia 
ogólnokształcąca szkoła 
muzyczna I stopnia 

2 0 2 0 4 1 8 1 

sześcioletnia szkoła 
muzyczna I stopnia 

37 12 49 12 55 14 51 17 

czteroletnia szkoła 
muzyczna I stopnia 

36 14 38 3 37 5 39 5 

sześcioletnia 
ogólnokształcąca szkoła 
muzyczna II stopnia 

3 0 6 0 5 0 7 0 

sześcioletnia szkoła 
muzyczna II stopnia 

6 0 3 0 7 0 8 0 

sześcioletnia 
ogólnokształcąca szkoła 
sztuk pięknych 

7 0 11 1 16 0 19 2 

czteroletnie liceum 
plastyczne 

11 3 18 2 19 3 22 0 

policealna szkoła 
artystyczna 

0 1 0 15 0 19 0 22 

razem 67 626 982 63 650 1 721 64906 2114 68348 2672 

 
Programowe: 
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych należało do jednego z głównych 
kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. W roku szkolnym 2014/2015 realizowany 
jest kierunek polityki oświatowej państwa pn. „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych". 

Finansowanie: 
Część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje. 

Osiągnięte efekty:  
Podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, wskazujące na konieczność zapewnienia im 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
zapewnienia im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoły ogólnodostępne są coraz lepiej przygotowane 
do pracy z uczniem niepełnosprawnym, w coraz większym stopniu indywidualizują ofertę edukacyjną, 
wychowawczą i opiekuńczą w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów, w tym uczniów 
niepełnosprawnych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Dostępne analizy i dane z nadzoru pedagogicznego wskazują, że rodzice i szkoły coraz częściej decydują się na 
nauczanie włączające. Skutkuje to zwiększeniem udziału dzieci niepełnosprawnych, którym pozwala na to 
rodzaj niepełnosprawności, w szkolnictwie ogólnodostępnym. 

 
Narzędzie 18  Rozwój postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży 
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Narzędzie 18 Rozwój postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):       
Działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka, kampanie informacyjne i 
popularyzacyjne) obejmujące choroby cywilizacyjne.  

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MZ, MSiT 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w 
sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania 
programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1151).  
Pod koniec 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 
Podstawę prawną przedmiotowego projektu rozporządzenia stanowi art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.). Przepis został 
dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 35), w zakresie nowego Działu IIa „Środki spożywcze oraz żywienie dzieci  
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”. 
Zgodnie z art. 52c ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia minister właściwy do spraw zdrowia 
został zobligowany do wydania aktu wykonawczego określającego:  
1) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w przedszkolach, innych 
formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach 
systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.), zwanych dalej „jednostkami systemu oświaty”, co precyzuje 
załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
2) wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, co precyzuje załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
Projekt rozporządzenia stanowi wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
poprzez ograniczenie dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 
środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju. 
Prace nad projektem rozporządzenia były kontynuowane w 2015 r., projekt w maju 2015 r. trafi do uzgodnień  
i konsultacji społecznych. 
 
Programowe: 
1. Realizacja  zadań wynikająca z z przyjętych ustaw i obowiązujących programów narodowych, krajowych i 

rządowych, w tym:  

 Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,  

 Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,  

 Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,  

 Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.  

 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym projekt Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego kodeksu walki z rakiem. 

 Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

2. Realizacja Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży na lata 2013 -2016,  
3. Upowszechnianie i wspieranie realizacji Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji 

Uzależniających przez Uczniów pn. Unplugged.  
4. Upowszechnianie – poprzez Kuratoria Oświaty - informacji o realizowanym  przez Główny Inspektorat 

Sanitarny programie edukacyjnym pn. ARS, czyli jak dbać o miłość?.  
5. Realizacja przez Ośrodek Rozwoju Edukacji szkoleń w zakresie programu Szklona Interwencja 
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Profilaktyczna  
6. Upowszechnianie na stronach internetowych MEN i ORE standardów profilaktyki i programów 

profilaktycznych, a także informacja o Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego. 

7. Upowszechnianie informacji i materiałów dla wszystkich zainteresowanych placówek w podejmowaniu 
systemowych działań w zakresie zdrowego odżywiania oraz zwiększania aktywności fizycznej w Banku 
Dobrych Praktyk, na stronie internetowej ORE . 

8. Wspieranie i upowszechnianie idei szkół promujących zdrowie, realizowanej w Polsce przez ORE w 
ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia. 9 grudnia 2014 r.  38 szkół z całej Polski otrzymało krajowy 
certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Obecnie sieć szkół promujących zdrowie w Polsce zrzesza 2.697 
placówek. 

9. Wspieranie realizacji programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools, Zdrowie żywienie i 
aktywność fizyczna w szkole).  

10. Popularyzowanie programu ustanowionego przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 
realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego Owoce i warzywa w szkole Realizacja działań edukacyjnych 
towarzyszących programowi Owoce i warzywa w szkole przez szkoły. 

11. Działania z zakresu rozwoju postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży 
związane z ogłoszeniem przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2013/2014 Rokiem szkoły w 
Ruchu: 

 współpraca w ramach Koalicji na rzecz Roku Szkoły w Ruchu, w skład której weszło 60 organizacji 
pozarządowych, 

 przeprowadzenie akcji „Ćwiczyć każdy może” promującej wartości ruchu i zdrowego trybu życia 
poprzez podejmowanie wspólnej aktywności fizycznej całych społeczności szkolnych (uczniów i 
dorosłych) i dokumentowanie jej na stronach szkoły, na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu 
oraz na portalu społecznościowym facebook. 

12. Wydanie materiałów i publikacji dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców: 

 Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać”; 

 „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 
szkole ogólnodostępnej” - materiały pokonferencyjne; 

 „Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna jako element kreowania bezpiecznej i przyjaznej szkoły”; 

 „Wspólne drugie śniadanie w szkole”; 

 „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół 
podstawowych”, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych; 

 „Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej”; 

 „Wspólne drugie śniadanie w szkole”. 

13.  Realizacja Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Celu  szczegółowego    
nr 3: Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

14. Przeprowadzenie ankiety monitorującej dotyczącej działań szkół w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 
Ministerstwo Zdrowia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie art. 151 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 11 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych, organy 
administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych realizację zadań publicznych.  

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia. Podstawę wyboru zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym 
stanowią zadania określone w „Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007 – 2015” oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. Nr 137, poz. 1126). 

W 2014 r. Ministerstwo Zdrowia zlecało organizacjom pozarządowym realizację następującego zadania 
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, którego tematyka obejmowała zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym: „Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych 
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(m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci 
i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów” – w ramach przeprowadzonego postępowania 
konkursowego wybrano 3 realizatorów wymienionego powyżej zadania. 

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”. 
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o 
odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program realizowany jest przez Główny Inspektorat 
Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców na zasadzie partnerstwa publiczno-
prywatnego od 2006 roku. W roku szkolnym 2013/2014 obyła się VIII edycja programu. Tegoroczna edycja 
programu przebiegała pod hasłem: „Rodzino, Trzymaj Formę!”, której celem było zwiększenie, za 
pośrednictwem dzieci, zaangażowania rodziców i opiekunów w realizację programu. Zaangażowanie w 
działania programowe w szkołach powinny przekładać się na stosowanie zasad zdrowego odżywiania się i 
aktywności fizycznej w domach rodzinnych. Dzieci, jako uczestnicy i ambasadorzy programu – przekazują 
zdobytą wiedzę rodzicom/opiekunom, mobilizując domowników do wspólnych działań na rzecz zdrowia. 
Istotnym wzmocnieniem działań programowych było przeprowadzenie przez organizatorów programu, IV 
edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. W tegorocznej edycji, konkurs objął swoim 
zasięgiem łącznie 18 powiatów z sześciu województw: podkarpackiego, lubuskiego, podlaskiego, 
wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Cele i zadania na lata 2014-2018. 
W dniu 8 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła kolejną edycję Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu. Cele i zadania na lata 2014-2018. Program określa priorytetowe cele i zadania na lata 2014-
2018, na jakich powinny opierać się działania związane z redukcją zagrożeń wynikających z palenia tytoniu w 
Polsce. Celem tej edycji POZNPT jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i 
biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim. Realizacji powyższego celu służą następujące cele 
szczegółowe: 

1. Zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie. 

2. Zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej. 

3. Tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania 
używania tytoniu w Polsce. 

4. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży. 

5. Zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w 
społeczeństwie. 

6. Zwiększenie liczby osób rzucających palenie. 

Cele Programu były realizowane poprzez następujące zadania: 

1. Monitorowanie sytuacji w zakresie używania i uprawy tytoniu 

W ramach tego zadania W październiku 2014 roku na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostało 
przeprowadzone badanie dotyczące motywacji i przekonań w stosunku do palenia tytoniu. Badanie miało 
charakter ankiety audytoryjnej (uczniowie w wieku 15-19 lat) oraz wywiadu FGI (zogniskowany wywiad 
grupowy uczniów w wieku 18-19 lat). 

2. Skuteczna ochrona prze dymem tytoniowym 

Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach współpracy nad tworzeniem przestrzeni 
wolnej od dymu tytoniowego tworzyły lokalne koalicje antytytoniowe oraz współdziałały z licznymi 
instytucjami. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie warunków i wymogów 
higieniczno-sanitarnych prowadziła systematyczne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia w 
miejscach użyteczności publicznej. 

Podstawę prawną przeprowadzania kontroli stanowi § 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 282). 
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W 2014 r. przeprowadzono łącznie 288 018 kontroli, w trakcie których sprawdzano przestrzeganie zakazu 
palenia tytoniu w Polsce. Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2014 r. wystawiły łącznie 116 
mandatów, w tym 71 na łączną kwotę 11 800,00 zł za łamanie zakazu palenia i 45 na kwotę 10 500,00 zł za 
nieumieszczenie znaku zakazu palenia w miejscach objętych zakazem. 

3. Oferowanie pomocy w leczeniu uzależnienia od tytoniu 

4. Informowanie i ostrzeganie o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu 

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła działania związane z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 
maja) oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia (20 listopada). 

Główny Inspektorat Sanitarny w terminie od dnia 1 do 25 września 2014 r. przeprowadził kampanię 
edukacyjno - informacyjną skierowaną do kobiet w wieku 40+, które palą tytoń. 

Celem kampanii było zbudowanie klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji o zaprzestaniu palenia 
wyrobów tytoniowych oraz ukazanie korzyści z abstynencji tytoniowej oraz wskazanie braku różnicy pomiędzy 
różnymi typami wyrobów tytoniowych we wpływie na zdrowie. W ramach podjętych działań ukazały się 
artykuły w prasie i Internecie, został przygotowany banner internetowy oraz spot, który w dniach 5-19 
września 2014 r. był wyświetlany na monitorach LCD w środkach transportu publicznego w 17 miastach Polski. 
Odsłonę prasową kampanii „Rzuć Dymka!” obejrzało co najmniej jeden raz 40,9% grupy docelowej. Liczba 
odsłon kampanii w Internecie wyniosła 1 844 296. Zasięg kampanii buzz, uzyskany w czasie jednego miesiąca 
działań, wyniósł 138 828 użytkowników infosfery. 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wznowiono kampanię „Rzuć dymka!” i stworzono odsłonę pt. „Policz się z 
dymkiem na święta!”. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna koordynowała działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W 2014 
r. prowadzone były trzy programy skierowane do  tej grupy odbiorców: 

a) „Czyste Powietrze Wokół Nas” - adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-6 lat) 
oraz ich rodziców i opiekunów. W VI edycji (rok szkolny 2013/2014) programem edukacyjnym objęto 4 435 
przedszkoli, co stanowi 45,15% tych placówek w całym kraju. Ponadto w realizacji programu wzięło udział 3 
369 oddziałów przedszkolnych, co stanowi 37,8% tych placówek w Polsce oraz 127 innych form wychowania 
przedszkolnego (7,36%). Łącznie do programu przystąpiło 7 931 placówek wychowania przedszkolnego. Liczba 
rodziców uczestniczących w programie wyniosła 188 847 osób, a łączna liczba dzieci to 288 849, w tym liczba 
dzieci w przedziale wiekowym 5-6 lat wyniosła 188 847, co stanowi 38,54% wszystkich dzieci w tym przedziale 
wiekowym. 

b) „Nie pal przy mnie, proszę” -  program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Czwarta 
edycja programu „Nie pal przy mnie, proszę” odbyła się w roku szkolnym 2013/2014 i objęła łącznie 350 788 
uczniów (32,26%) z 5 837 szkół podstawowych, co stanowi 45,7% placówek tego typu w Polsce. Odsetek szkół 
realizujących program wzrósł w porównaniu z poprzednią edycją o ponad 5% (z 40,3% do 45,7%). 

c) „Znajdź właściwe rozwiązanie” - adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. 
Do realizacji programu w IV edycji, w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 2 535 szkół podstawowych (27,7%) 
oraz 3 016 gimnazjów (46,2%). Łącznie w IV edycji programu brało udział 5 551 szkół. Program objął zasięgiem 
466 285 uczniów. Efektem realizacji programu jest wzrost wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości 
palenia oraz jego wpływu na stan zdrowia. Stwierdzono, iż 87% dzieci i 84% młodzieży realizujących program, 
wskazało, że poszerzyło wiedzę na temat negatywnego wpływu palenia na zdrowie oraz na temat szkodliwości 
biernego palenia 

5. Eliminowanie praktyk marketingowych naruszających zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych 

6. Wdrażanie ekonomicznych i administracyjnych stymulantów ograniczania konsumpcji wyrobów 
tytoniowych. 

Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 
W roku szkolnym 2013/2014 została zrealizowana I edycja programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o 
miłość?”, opracowanego przez dr Krzysztofa Wojcieszka. Zgodnie z założeniami program edukacyjny ma być 
realizowany do 2016 r. i swym zasięgiem ma objąć 50% szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Do tej pory 
ofertę programową przedstawiono 4495 szkołom ponadgimnazjalnym, co stanowił ok. 44% wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w kraju (wg danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30.09.2011 r.). I edycja 
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programu, a więc w kwietniu 2014 r., została zrealizowana w 1995 szkołach ponadgimnazjalnych (28%). 
Działaniami edukacyjnymi objęto 78721 uczniów, co stanowi 15,74% uczniów tego typu szkół (na podstawie 
danych SIO wg stanu na 30.09.2011 r. v.5). W działania programowe zostali zaangażowani również rodzice 
uczniów (25382 osób), którym podczas spotkań szkolni koordynatorzy prezentowali cele i założenia programu 
oraz informacje na temat substancji psychoaktywnych. Nad prawidłową realizacją programu w szkołach 
czuwali koordynatorzy z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy od kwietnia do czerwca 
2014 r. przeprowadzili 845 wizytacji w szkołach. Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość” został 
wysoko oceniony zarówno przez młodzież, jak i szkolnych koordynatorów. Szkolni koordynatorzy (50%) ocenili 
zaangażowanie uczniów jako bardzo dobre. Prawie połowa realizatorów pozytywnie oceniała treści 
merytoryczne programu (48% - jako bardzo dobre, 36% - jako doskonałe). W większości szkół wysoko 
oceniono również wsparcie dyrekcji danej placówki (ponad 40% - jako bardzo dobre, ok. 29% - jako 
doskonałe). Materiały pomocnicze doskonale oceniło ponad 47% szkolnych koordynatorów. Powiatowi 
koordynatorzy wysoko ocenili zaangażowanie szkolnych koordynatorów  (ponad 43% - jako bardzo dobre, 
ponad 35% - jako doskonałe). Zdecydowana większość szkół ponadgimnazjalnych realizująca program (ponad 
86%), zadeklarowała udział w kolejnej edycji w roku szkolnym 2014/2015. Po realizacji I edycji programu 
przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów, na którą odpowiedziało 45459 osób. Z pozyskanych 
danych wynika, że 89,4% uczniów chętnie uczestniczyło w zajęciach. Uczniowie ocenili program bardzo 
pozytywnie (najwięcej osób – 39,7% oceniło program na 5 w szkolnej skali ocen, 24,7% osób na 4, 21,1% osób 
na 6, 8,6% uczniów oceniło program na 3, 2,3% na 2, a 1,2% osób na 1). Większość uczestników (94,3%) 
stwierdziło, że treści programowe były przedstawione w sposób zrozumiały, a dla 87,2% osób forma 
prowadzenia zajęć była ciekawa. Ponad 66% uczniów uznało, że zajęcia wniosły coś nowego do ich wiedzy i 
poglądów nt. substancji psychoaktywnych. Na pytanie,  o najbardziej wartościowe treści, uczniowie 
odpowiedzieli, że były to: 

 informacje dotyczące alkoholowego zespołu płodowego (FAS), 

 zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych w czasie ciąży, 

 wpływ środków psychoaktywnych na związek i relacje międzyludzkie, 

 ogólne informacje o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych, 

 różne oddziaływanie alkoholu na organizm kobiety i mężczyzny, 

 projekcja filmu „Wieczne dziecko”, 

 wpływ papierosów i alkoholu na atrakcyjność partnerów, 

 wiedza z zakresu asertywnych postaw i zachowań. 

Ponad 90% uczniów potwierdziło, że takie zajęcia powinny być proponowane osobom w ich wieku, a 56,8% 
odpowiedziało, że uczestnicy tego rodzaju zajęć będą po nich bardziej ostrożni w kwestii używania substancji 
psychoaktywnych. Z badań wynika, że 81% uczniów chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci będąc w wieku 
nastoletnim wzięły udział w takich zajęciach. 

Podsumowując I edycję programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, należy podkreślić, że został 
on uznany za atrakcyjny i nowatorski zarówno przez uczniów, ich rodziców, jak i szkolnych koordynatorów.  

Największym atutem programu jest jego kompleksowe podejście do problemu uzależnień w kontekście 
wartości cenionych przez młodzież, co przyczyniło się do większego zainteresowania tematyką i do lepszego 
obioru treści. 

W ramach tworzenia warunków do łączenia edukacji i szkolenia sportowego przez uczniów szczególnie 
uzdolnionych sportowo 5 kwietnia 2014 r. został zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki Program 
rozwoju kariery dwutorowej sportowców na lata 2014-2017.  Potrzeba realizacji zadania rozwoju kariery 
dwutorowej wynikała przede wszystkim z dokumentów unijnych: Planu Pracy Unii Europejskiej w dziedzinie 
sportu na lata 2011-2014 (Dziennik Urzędowy UE Nr 2011/C 162/01) oraz Konkluzji Rady UE nt. kariery 
dwutorowej sportowców (Dziennik Urzędowy UE Nr 2013/C 168/04). Koncepcja Programu rozwoju kariery 
dwutorowej sportowców w Polsce skierowana jest do młodzieży szczególnie utalentowanej sportowo oraz 
zawodników uprawiających sport na najwyższym poziomie (wyczynowo). Program obejmuje wszystkie sporty 
olimpijskie i paraolimpijskie. 
Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla łączenia kariery sportowej  
z edukacją na różnych szczeblach lub z karierą zawodową, natomiast wśród celów szczegółowych znajdują się 
promocja idei kariery dwutorowej wśród odbiorców oraz interesariuszy Programu, tworzenie warunków do 
łączenia kariery sportowej z edukacją oraz zwiększenie zatrudnienia sportowców. 

W ramach metod realizacji celów Programu dla grupy docelowej „młody sportowiec-uczeń” zaplanowano 
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m.in. szkolenia dla trenerów oraz szefów wyszkolenia sportowego klubów i polskich związków sportowych; 
zajęcia warsztatowe dla uczniów-sportowców; spotkania z doradcami zawodowymi dla sportowców w wieku 
ponadgimnazjalnym (również w ramach współpracy z MON i MSW); promowanie współpracy polskich 
związków sportowych oraz klubów z instytucjami szkolnictwa ogólnego i zawodowego; współpraca  
z Centralnym Ośrodkiem Sportu w celu stworzenia jak najlepszych warunków technicznych (dostępność do 
komputerów, wi-fi, drukarki, biurka itp.) do nauki podczas obozów czy zgrupowań oraz współpraca z MEN 
(kuratoria oświaty, szkoły). 

Inne:  
Z uwagi na ważną rolę edukacji zdrowotnej, w tym kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w polskim 
społeczeństwie jednym z kierunków działań w 2014 r. było opracowanie poradnika żywienia i aktywności 
fizycznej dziecka od narodzin do 13 roku życia. Edukacja żywieniowa wydaje się szczególnie istotna w populacji 
dzieci i młodzieży, bowiem nawyki żywieniowe, które zostaną wprowadzone w najmłodszych latach życia 
dziecka, determinują jego wzorce żywienia w życiu dorosłym. Ponadto prawidłowe żywienie dziecka od 
najmłodszych lat jest niezwykle istotnym czynnikiem, wpływającym na optymalny rozwój dziecka oraz 
uzyskanie odpowiedniej masy i wysokości ciała. Właściwy sposób żywienia niemowląt, a następnie małych 
dzieci wraz z regularną aktywnością fizyczną to działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka 
rozwoju chorób przewlekłych w okresie dorastania i w wieku dorosłym. Mając na uwadze niekorzystne, stale 
rosnące trendy nadwagi i otyłości w coraz młodszych grupach naszego społeczeństwa, będące wypadkową 
niskiej aktywności fizycznej oraz nieprawidłowych nawyków żywieniowych, takich jak nadmierna konsumpcja 
produktów i napojów wysokoenergetycznych o małej wartości odżywczej, wysokie spożycie soli i cukru, 
niedoborowe spożycie wapnia i witaminy D, konieczne wydaje się podejmowanie działań interwencyjnych  
i edukacyjnych już w momencie narodzin dziecka. Szczególnie istotna w tym zakresie jest rola rodziców lub 
opiekunów dziecka, bowiem to rodzice bezpośrednio kształtują środowisko życia dziecka od najmłodszych lat  
i pośrednio wpływają na jego zachowania, zwyczaje i postawy. Biorąc pod uwagę powyższe w Ministerstwie 
Zdrowia podjęto decyzję o przygotowaniu poradnika, a jego napisanie zostało zlecone w 2014 r. Instytutowi 
Matki i Dziecka. Celem napisania przedmiotowego poradnika było dotarcie do rodziców lub opiekunów dziecka 
na jak najwcześniejszym etapie jego życia z podstawową wiedzą dotyczącą zasad prawidłowego żywienia  
i aktywności fizycznej w okresie od narodzin do wieku szkolnego. Poradnik przekazywany będzie rodzicom lub 
opiekunom  dziecka w wersji elektronicznej w 2015 r. Planowana jest również kampania promująca poradnik i 
przekazywanie go za pośrednictwem MEN do jednostek systemu oświaty, uczelni medycznych i kształcących 
na kierunkach paramedycznych, podczas konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce związanej z żywieniem. 
 
 W 2014 roku MSiT wspierało następujące przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu dzieci   i 
młodzieży:  

Projekt powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”.  
Efektem realizacji tego projektu było szerokie upowszechnienie wśród dzieci podstawowych umiejętności 
pływackich. Projekt docierał do środowisk pozbawionych bezpośredniej możliwości korzystania z obiektów 
sportowych umożliwiających naukę pływania. Widocznym efektem realizacyjnym w 2014 roku było 
zwiększenie liczby organizowanych zajęć nauki pływania oraz liczby uczniów w nich uczestniczących, także w 
gminach, w których nie ma krytej pływalni. Osiągnięto również podstawowe, określone dla zadania cele: 
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do uprawiania sportu, zapobieganie   
i walka z nadwagą i otyłością, korygowanie wad postawy. Umowy podpisano z 238 podmiotami. Projektem 
nauki pływania  objętych zostało łącznie ponad 83 400 uczestników. 

Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.  
Zajęcia realizowane były  w okresie październik – grudzień 2014 r. Umowy podpisano z 53 podmiotami. 
W  zajęciach wzięło udział 19 500 uczestników.  

Projekt Mały Mistrz.  
Realizacja projektu polegała na zachęceniu uczniów do aktywności ruchowej poprzez wprowadzenie 
atrakcyjnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych. Jednym  
z założeń realizacyjnych projektu było zapewnienie bezpośredniego wsparcia  przez nauczycieli – specjalistów  
z zakresu wychowania fizycznego, w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej. W ramach projektu zakupiono i przekazano do szkół specjalistyczny sprzęt sportowy, 
opracowano i przekazano materiały szkoleniowe, a także przeszkolono nauczycieli nauczania początkowego. 
Projekt realizowany był na terenie 12 województw, koordynowany przez wyłonionych w wyniku procedury 
konkursowej operatorów wojewódzkich. W większości były to Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe. Nad 
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całością czuwał - wyłoniony również w konkursie, operator krajowy projektu - Zarząd Główny Szkolnego 
Związku Sportowego. Podpisano 15 umów (w tym 3 umowy z operatorem krajowym), a projektem „Mały 
Mistrz” objętych zostało 81 372 uczniów z klas I-III.  

Projekt „MultiSport”.  
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży – uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i polegał na stworzeniu 
możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej,  realizowanej w formie systematycznych 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, z 
wykorzystaniem elementów różnych sportów. Zajęcia sportowe odbywały się w 858 grupach ćwiczebnych na 
terenie 14 województw. Projekt był koordynowany przez – wyłonionych w procedurze konkursowej, 
operatorów wojewódzkich, projekt w skali ogólnopolskiej nadzorował operator krajowy, wyłoniony w 
konkursie, Instytut Sportu. W 2014 roku projektem „MultiSport” objętych zostało 17 465 uczniów. Podpisano 
15 umów.  

Akcja „Bezpieczny Stok”  
W ramach akcji „Bezpieczny Stok”, na mocy umowy ze Stowarzyszeniem Polskie Stacje Narciarskie i 
Turystyczne przeprowadzono 15 imprez  plenerowych na stacjach narciarskich, popularyzujących wiedzę na 
temat bezpiecznych zachowań na stokach i trasach narciarskich oraz odpowiedniego przygotowania do 
uprawiania sportów zimowych. W imprezach uczestniczyło około 2500 dzieci i młodzieży szkolnej w przedziale 
wiekowym od 5 do 16 roku życia wraz z dorosłymi. W ramach akcji dystrybuowano następujące materiały 
informacyjno-edukacyjne: książeczka Bezpieczny Stok w ilości 25000 egzemplarzy jak również kolorowanka dla 
najmłodszych Biały Kodeks o łącznym nakładzie 20500 egzemplarzy. W akcji wykorzystano następujące 
materiały promocyjne i nagrody okolicznościowe dla uczestników: kamizelki odblaskowe – 450 sztuk, kaski 
ochronne (narciarskie i snowboardowe) – 450 sztuk. Strony internetowe poświęcone akcji odnotowały 
dziennie około 300 wejść, co daje w ciągu sezonu zimowego około 27000 wizyt. Ponadto przeprowadzono 
zajęcia dla uczniów wybranych 12 szkół w zakresie bezpiecznego uprawiania rekreacji zimowej. W zajęciach 
uczestniczyło łącznie około 2300 dzieci i młodzieży  w przedziale wiekowym od 7. do 16. roku życia, wraz z 
nauczycielami i wychowawcami. W ramach akcji „Bezpieczny Stok” zorganizowano konkursy fotograficzny oraz 
rysunkowo-malarski, w których  zgłoszono łącznie 230 prac z całej Polski. 

Akcja „Bezpieczna Woda”  
W ramach zimowej edycji akcji „Bezpieczna Woda” wydrukowano oraz rozdystrybuowano m.in. za 
pośrednictwem wojewódzkich kuratoriów oświaty  69 000 egzemplarzy plakatu/ulotki na temat zasad 
bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych. 
W ramach letniej edycji akcji „Bezpieczna Woda” zorganizowano konferencję prasową z udziałem Ministra 
Sportu i Turystyki otwierająca letnią edycję akcji i promująca zasady bezpiecznego zachowania na obszarach 
wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wydrukowano oraz rozdystrybuowano m.in. za pośrednictwem 
WOPR, KG Policji, CTW PTTK, 40 000 egzemplarzy 24-stronicowej broszury na temat zasad bezpieczeństwa nad 
wodą. 
Ponadto w ramach dofinansowania zadań publicznych zleconych w otwartym konkursie ofert w obszarze 
turystyki przeprowadzono zajęcia dla 869 uczniów klas 3-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów z całej 
Polski w zakresie pomocy przedmedycznej i zasad bezpieczeństwa nad wodą. Na potrzeby projektu 
przygotowano również scenariusz, projekt oraz wydrukowano malowanki dla dzieci klas 3-6 szkoły 
podstawowej w ilości 2000 egzemplarzy. Przygotowano scenariusz, projekt oraz wydrukowano komiks dla 
dzieci klas 1-3 klas gimnazjalnych w ilości 1000 egzemplarzy. Opracowano scenariusz i wyprodukowano krótki 
film instruktażowy (10 min) dotyczący pierwszej pomocy ofiarom wypadków nad wodą. 

Finansowanie: 
Działania programowe realizowane przez Men w pkt 1-11 - w ramach budżetu zadaniowego MEN, w pkt 12-13 
zadanie realizowane w ramach rezerwy celowej Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła” 
 
Finansowanie działań MZ: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2014 r. 

Współpraca Ministerstwa 
Zdrowia z organizacjami 
pozarządowymi. 

Zadanie pn. „Ochrona i promocja 
zdrowia oraz działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych" ujęte w 
budżecie Ministra Zdrowia w części 
46 – Zdrowie, dziale 851 – Ochrona 

656 970 zł 
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zdrowia, rozdziale 85195 – 
Pozostała działalność. 
 

 

 

Zadanie „Napisanie poradnika 
żywienia i aktywności fizycznej 
dziecka od narodzin do 13 
roku życia” 

 
 

Zadanie pn. „Merytoryczne i 
graficzne opracowanie poradnika 
żywienia i aktywności fizycznej 
dziecka od narodzin do 13 roku 
życia" ujęte w budżecie Ministra 
Zdrowia w części 46 – Zdrowie, 
dziale 851 – Ochrona zdrowia, 
rozdziale 85195 – Pozostała 
działalność. 

 

 
 
 

65 000 zł 

Program Ograniczania 
Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu. Cele i zadania 
na lata 2014-2018. 

 

budżet GIS (cz46 budżetu państwa) 
 

400 000zł 

Ogólnopolski program 
edukacyjny „Trzymaj Formę!”. 
 

Program realizowany jest przez 
Główny Inspektorat Sanitarny i 
Polską Federację Producentów 
Żywności Związek Pracodawców na 
zasadzie partnerstwa publiczno-
prywatnego. 
 

Nakłady ze strony GIS w roku 2014 
wynosiły 656,71 zł  

 

Program edukacyjny pt. „ARS, 

czyli jak dbać o miłość?” 

 

Działanie zrealizowano w ramach 
projektu KIK/68 „Profilaktyczny 
program w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych” 
współfinansowanego w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy  
 

Koszt organizacji szkoleń: 
210577,43 zł z czego 85% 
zapewniła strona szwajcarska, 
a 15% Minister Zdrowia, koszt 
opracowania, wydruku i 
dystrybucji materiałów 
programowych: 382908,78 zł 
 

 
Na realizację wskazanych w sprawozdaniu zadań MSiT przeznaczono: 
- ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów:  

 Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  - 
10 173 984,69 zł; 

 Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu upowszechniania sportów zimowych – 2 722 676,70; 
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 

 Projekt Mały Mistrz – 2 933 517,30 zł; 

 Projekt „MultiSport” – 3 958 655,44 zł;  

- akcja „Bezpieczna woda” – 29 000,00 zł (źródło: budżet państwa); 
- akcja „Bezpieczny stok” – 80 000,00 zł (źródło: budżet państwa). 

Prace przygotowawcze związane z Program rozwoju kariery dwutorowej sportowców na lata 2014-2017 były 
realizowane w ramach zadań własnych MSiT. 

Osiągnięte efekty:  

 Systematycznie zwiększa się liczba uczniów uczestniczących w programie „Owoce i warzywa w szkole”. 
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 odsetek uczniów uczestniczących w programie 
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wyniósł 79,26 %  grupy docelowej. 

 W 2014 r. 38 szkół otrzymało Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. 

 Rok Szkoły w Ruchu: 60 organizacji pozarządowych włączyło się do działań na rzecz promocji 
aktywności fizycznej w Ramach Roku Szkoły w Ruchu. Znaczna ilość (4444) szkół i placówek przystąpiła 
do akcji „Ćwiczyć każdy może”.  

 W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”: 

 10 205 uczniów brało udział zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych wokół aktywnych form spędzania 
czasu wolnego, 

 8 994 uczniów i wychowanków z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

 8 717 publikacji i opracowań  wydano z zakresu edukacji zdrowotnej, w szczególności zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej, 

 3073 szkół było odbiorcami działań, które miały na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w zajęcia 
wychowania fizycznego, 

 1667 wychowanków grup wychowawczych, wzięło udział w pozaszkolnych aktywnych formach 
spędzania czasu wolnego, 

 723 nauczycieli i wychowawców uczestniczyło w szkoleniach z zakresu zdrowego żywienia oraz 
zapobiegania zaburzeniom odżywiania, 

 691 szkół i placówek prowadziło działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia. 

W roku 2014 nie przeprowadzano ewaluacji programu „Trzymaj Formę!” Program realizowano w  4 553 
szkołach podstawowych i w 3 861 gimnazjach. Łącznie w programie uczestniczyło 806 875 uczniów. 

Przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży: 
- 102 900 uczestników projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  oraz zajęć sportowych 
ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych; 
- 81 372 uczestników projektu Mały Mistrz; 
- 17 465 uczestników projektu MultiSport. 

W ramach akcji „Bezpieczny stok”: 

 Przeprowadzono 15 imprez  plenerowych na stacjach narciarskich, w których uczestniczyło około 2500 
dzieci i młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 5 do 16 roku życia; w ramach akcji 
dystrybuowano następujące materiały informacyjno-edukacyjne: książeczka Bezpieczny Stok w ilości 
25000 egzemplarzy i kolorowankę dla najmłodszych Biały Kodeks o łącznym nakładzie 20500 
egzemplarzy; 

 przeprowadzono zajęcia dla uczniów wybranych 12 szkół w zakresie bezpiecznego uprawiania rekreacji 
zimowej; w zajęciach uczestniczyło łącznie około 2300 dzieci i młodzieży  w przedziale wiekowym od 7 
do 16 roku życia; 

W ramach dofinansowania zadań publicznych zleconych w otwartym konkursie ofert w obszarze turystyki: 
przeprowadzono zajęcia dla 869 uczniów klas 3-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów z całej Polski w 
zakresie pomocy przedmedycznej i zasad bezpieczeństwa nad wodą; na potrzeby projektu opracowano i 
wydrukowano 2000 egzemplarzy malowanek dla uczniów klas 3-6 szkoły podstawowej oraz 1000 egzemplarzy 
komiksów dla uczniów 1-3 klas gimnazjalnych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 

Otwarty konkurs ofert  na realizację w latach 2014-2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery 
dwutorowej sportowców” w ramach „Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców” ogłoszono  24 lipca 
2014 roku. Na podstawie oceny formalno-merytorycznej udokumentowanej w protokołach oceny ofert  
i protokołu zbiorczego Komisji konkursowej, Minister Sportu i Turystyki w dniu 2 października 2014 roku  
podjął decyzję o braku rozstrzygnięcia konkursu ofert. Ponowne ogłoszenie konkursu odbędzie się  
w 2015 r. 

Poza tym, zadanie było realizowane zgodnie z planem.  

 
 
Narzędzie 19  Rozwój systemu monitorowania oświaty 

Narzędzie 19: Rozwój systemu monitorowania oświaty 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 
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Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
Instytut Badań Edukacyjnych  

Działania realizowane w 2014 r.:  
Inne: 
Realizowano projekt systemowy pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza 
badawczego.” 

Finansowanie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 na realizacje projektu poniesiono koszty w wysokości  
61.898.386,63 zł. 

Osiągnięte efekty : 
W zakresie projektu systemowego pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja 
zaplecza badawczego”:  

- w ramach monitorowania funkcjonowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  w szkołach 
przeprowadzono badania, przygotowano raporty i sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące nauczania 
matematyki, historii, przedmiotów przyrodniczych oraz języków nowożytnych;  

- opracowano metodę porównywania wyników egzaminów zewnętrznych uzyskiwanych w kolejnych latach 
przez uczniów na sprawdzianie po szóstej klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminie gimnazjalnym;  

- przeprowadzono badania ewaluacyjne kilku projektów i programów, realizowanych w celu wspomagania 
zmian wprowadzanych w  systemie oświaty, w tym przykładowo dotyczące indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III, rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”,  czy też międzyszkolnych sieci współpracy oraz pilotażu nowego modelu wspomagania nauczycieli;    

- zrealizowano badania na reprezentatywnych próbach (czasem z wykorzystaniem technik konsultacji 
społecznych), które stały się podstawą sformułowania rekomendacji dla nauczania i systemu edukacji, np. 
Włączający system edukacji i rynku pracy - rekomendacje dla polityki publicznej,  

- wykonano wiele badań, dotyczących innych niż nauczanie aspektów pracy szkoły, i przygotowano 
rekomendacje, a także poradniki i broszury informacyjne dotyczące przebadanych obszarów (np. badanie 
dotyczące wykorzystania ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przez szkoły, czy też poradnik dotyczący 
współpracy szkół z rodzicami);   

- przygotowano diagnozy, będące rzetelną podstawą oceny rzeczywistości szkolnej  - np. wczesna diagnoza 
specyficznych zaburzeń czytania i pisania, diagnoza specyficznych zaburzeń językowych, diagnoza zmian 
w sieci szkół, potrzeb nauczycieli przyrody w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą, czy 
stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

- opracowano pogłębione analizy, w których wykorzystano wyniki badań własnych oraz dane zastane,  
w których obok opisu stanu faktycznego scharakteryzowano także jego przyczyny i skutki, np. na temat 
likwidacji i przekazywania szkół stowarzyszeniom, czy wpływu stosowania TIK na nauczanie uczniów 
niepełnosprawnych; 

- opracowano zadania testowe z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i przedmiotów 
przyrodniczych, wykorzystywane jako narzędzia dydaktyczne do oceny poziomu osiągnięć uczniów wiedzy  
w kontekście założeń podstawy programowej (dostępne w Bazie Dobrych Praktyk Dydaktycznych);  

- przygotowano narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
pedagogów szkolnych oraz nauczycieli, przykładowo narzędzia do diagnozowania zaburzeń uczenia się, czy też 
test umiejętności na starcie szkolnym;     

- opracowano roczny „Raport o stanie edukacji 2013”, poświęcony różnym aspektom pracy nauczycieli. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Projekt jest realizowany zgodnie z planem. Do jego zakończenia w drugiej połowie 2015 r. wszystkie założone 
cele zostaną osiągnięte, zadania wykonane, a produkty przygotowane. W roku 2014 opracowano  
18 raportów z badań, a w roku 2015 powstanie kolejnych 30 raportów. 

 

Etap życia: Edukacja na poziomie wyższym 
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Narzędzie 20: Stworzenie profesjonalnego i powszechnie dostępnego systemu informacji o perspektywach 
na rynku pracy oraz o ofercie i jakości studiów. Wdrażanie systemu oceny jakości kształcenia oraz badania 
perspektyw zawodowych absolwentów. 

Narzędzie 20: Stworzenie profesjonalnego i powszechnie dostępnego systemu informacji o perspektywach 
na rynku pracy oraz o ofercie i jakości studiów. Wdrażanie systemu oceny jakości kształcenia oraz badania 
perspektyw zawodowych absolwentów. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNISW Podmioty współpracujące:  

Działania podjęte w 2014 r.: 
Legislacyjne: 
11 lipca 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw. Ustawa przewiduje wprowadzenie centralnego monitoringu karier zawodowych absolwentów 
w oparciu o dane gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Monitoring prowadzony będzie 
corocznie na podstawie danych o absolwentach pochodzących z istniejącego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zanonimizowanych 

danych jednostkowych ewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.  

Inne:  
4 września 2014 r. wystartował portal Wybierz Studia. Portal jest adresowany przede wszystkim do licealistów. 
Pomoże im wybrać studia zgodne z ich zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do 
wymagań uczelni czy znaleźć studia w pobliżu miejsca zamieszkania. Dostępne są również informacje, jakie 
kierunki zostały wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, a które z powodu negatywnej oceny 
zawieszają nabór czy nawet zostaną zlikwidowane. 

Finasowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu po raz pierwszy dostępne staną się obiektywne dane na temat 
zatrudnialności absolwentów po poszczególnych kierunkach i uczelniach, a kandydaci na studia uzyskają 
rzetelną informację na temat perspektyw zatrudnienia po studiach. Wyniki monitoringu będą także pomocne 
władzom uczelni przy kształtowaniu oferty edukacyjnej. 

Ustawa weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszą grupą absolwentów, która zostanie objęta 
monitoringiem, będą osoby, które ukończyły studia w 2014 r. Pierwszy monitoring zostanie przeprowadzony 
w 2015 r., a jego wyniki zostaną przekazane opinii publicznej w 2016 r. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  zgodnie z planem.  

 

Narzędzie 21: Wdrożenie skutecznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie wyższym 
opartego na ocenie efektów kształcenia. 

Narzędzie 21: Wdrożenie skutecznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie wyższym 
opartego na ocenie efektów kształcenia.  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNISW Podmioty współpracujące:  

Działania podjęte w 2014 r.: 

Legislacyjne: 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 
wprowadziła zmiany do systemu zapewniania jakości kształcenia wprowadzając podział kryteriów na 
podstawowe, określane przez ministra ds. szkolnictwa wyższego, oraz szczegółowe określane przez Polską 
Komisję Akredytacyjną. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej doprecyzowuje 
kryteria oceny odnoszące się do prawidłowości formułowania efektów kształcenia, adekwatności metod 
kształcenia oraz faktycznego osiągania założonych efektów kształcenia. W tym kontekście, wśród kryteriów 
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oceny programowej wymienić należy m.in. 

- dobór sposobów kształcenia i organizację procesu kształcenia w celu osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia, w tym dobór zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w programie studiów, z uwzględnieniem 
proporcji między rodzajami zajęć, w szczególności wykładami, konwersatoriami, ćwiczeniami i zajęciami 
warsztatowymi, oraz liczebność grup studenckich na poszczególnych zajęciach, 

- sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez studenta w całym procesie kształcenia 
z uwzględnieniem przygotowania pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

Ponadto, nowelizacja z 2014 r. umożliwiła uzupełnienie systemu POL-on o tzw. listę ostrzeżeń zawierającą 
informacje dotyczące: 

 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymały negatywną ocenę programową na 
prowadzonych kierunkach studiów; 

 zawieszonych lub cofniętych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie 
i profilu kształcenia; 

 wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 
kształcenia; 

 cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej; 

 likwidacji uczelni niepublicznej. 

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, po nowelizacji z 2011 r., przewiduje dotację podmiotową 
na dofinansowanie zadań projakościowych realizowanych przez publiczne i niepubliczne instytucje szkolnictwa 
wyższego. Środki przekazane w ramach dotacji projakościowej mają zapewnić m.in. rozwój kadry 
akademickiej, jakość kształcenia i rozwój badań naukowych. Środki z dotacji projakościowej zostały 
rozdysponowane w 2014 r. na następujące cele 

1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowych Naukowych Ośrodków 
Wiodących (KNOW) - 83 258,3 tys. zł; 

2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącej oceny kształcenia (wyboru tych jednostek minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje raz na trzy lata) - 20 789,6 tys. zł 

3) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
prowadzonych w uczelniach niepublicznych - 2 448,5 tys. zł 

4) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, 
dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych - rozdysponowano 
dotację - 99 700,0 tys. zł 

Podział dotacji zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu 
przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa. 

Na wszystkich kierunkach studiów, które rozpoczęły się od roku akademickiego 2012/2013 program 
kształcenia skonstruowany jest zgodnie z KRK dla Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym PKA ma pełną 
możliwość dokonywania akredytacji poprzez szczegółową ocenę jakości kształcenia opartej na ocenie efektów 
kształcenia. 

Inne:  
W 2014 r zorganizowane zostały 4 szkolenia dla ekspertów PKA. Szkolenia dotyczyły tematyki nowoczesnych 
technik oceny jakości kształcenia, problemów oceny programowej i instytucjonalnej w świetle przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aktów wykonawczych oraz kryteriów oceny Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, a także Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości PKA Szkolenia były realizowane 
w ramach projektu: „Modernizacja systemu akredytacji – wsparcie szkoleniowe i analityczno-badawcze 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedno ze szkoleń odbyło się w ramach konferencji podsumowującej projekt. 

Finasowanie: 
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Działania wynikają z przypisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Finansowanie uczelni w ramach 

dotacji celowej oraz w ramach dotacji projakościowej.  

Osiągnięte efekty:  

Została stworzona podstawa prawna dla „listy ostrzeżeń” 
Wszystkie kierunki studiów rozpoczęte od roku akademickiego 2012/2013 prowadzą kształcenie w oparciu 
o zdefiniowane efekty kształcenia, co umożliwia dokonywanie ocen i akredytacji w oparciu o te efekty. 
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. doprecyzowała zasady oceny jakości i mocniej 
związała proces oceny jakości z efektami kształcenia. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 
Narzędzie 22: Dalsza modyfikacja modelu finansowania szkolnictwa wyższego 
w kierunku silniejszego promowania jakości kształcenia. 

Narzędzie 22: Dalsza modyfikacja modelu finansowania szkolnictwa wyższego w kierunku silniejszego 
promowania jakości kształcenia. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNiSW 
 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 

W 2014 r., m.in. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z jej 
nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1198), podjęto i prowadzono prace nad wydaniem nowych 
rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
− w sprawie sposobu podziału z dotacji budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, 
− w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, 
− w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych 

z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach 
niepublicznych. 

W ramach powyższej nowelizacji do algorytmu podziału dotacji „podstawowej” wprowadzono szereg zmian 
mających na celu dalsze wzmacnianie projakościowego charakteru podziału środków tej dotacji, m.in.:  
− zmieniono sposób uwzględniania liczby projektów badawczych w ramach składnika badawczego – 

wprowadzono wyższą wagę dla projektów realizowanych przez uczelnie samodzielnie lub jako lidera 
konsorcjum, natomiast projektom realizowanym przez uczelnie jako członka konsorcjum (niebędącego 
liderem) przypisano wagę niższą, 

− w składniku badawczym uwzględniono także projekty badawcze realizowane w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki, programu Rozwój Sportu Akademickiego oraz wszystkie projekty 
badawcze realizowane w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014‒2020) „HORYZONT 2020”, 

− wzmocniono mechanizm premiujący łączące się uczelnie publiczne poprzez wydłużenie okresu możliwego 
zwiększenia finansowania do pięciu lat oraz objęto nim dodatkowo uczelnie, w których nie wystąpił spadek 
dotacji, a określona dotacja podstawowa będzie niższa niż 102% sumy dotacji łączonych uczelni z roku 
połączenia; 

− w składniku kadrowym wprowadzono niższą wagę dla nauczycieli akademickich, dla których uczelnia nie 
jest podstawowym miejscem pracy, natomiast nauczyciele akademiccy, dla których uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy, uwzględniani są z wagą wyższą.  

Wdrożone zmiany mają na celu zachęcić uczelnie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz 
zapewnić lepszą jakość procesu dydaktycznego, a także ograniczyć wieloetatowość zatrudnienia nauczycieli 
akademickich, co również powinno korzystnie wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia i badań naukowych.  

Powyższe zmiany weszły w życie na początku 2015 r. 

Natomiast do rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu 
przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz w sprawie sposobu 
podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników 
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stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych wprowadzono modyfikacje 
pozwalające na optymalne rozdysponowanie środków dotacji „projakościowej” przeznaczonych na jej 
poszczególne strumienie. Wprowadzono również zmiany mające charakter dostosowujący do zmian w ustawie 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Inne: 

W 2014 r. wyłonione zostały kolejne 4 jednostki organizacyjne mające status Krajowych Naukowych Ośrodków 
Wiodących (KNOW). Jednostki te będą otrzymywać dofinansowanie z dotacji projakościowej w latach 2014–
2018.  

Finansowanie: 
W ramach dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy z dnia  
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), ze środków będących  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przekazano uczelniom publicznym  
i niepublicznych w 2014 r. łączną kwotę 206.196,4 tys. zł, z tego: 
1) na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW – w wysokości 83.258,3 tys. zł 

(wzrost finansowania o 61% w porównaniu do roku ubiegłego); 
2) na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na 

podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej – w wysokości 20.789,6 tys. zł (finansowanie na poziomie 
roku ubiegłego); 

3) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
prowadzonych w uczelniach niepublicznych – w wysokości 2.448,5 tys. zł (wzrost finansowania o 22%  
w porównaniu do roku ubiegłego); 

4) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów,  
w uczelniach publicznych i niepublicznych – w wysokości 99.700,0 tys. zł (wzrost finansowania o 7%  
w porównaniu do roku ubiegłego). 

 
Podziału dotacji dokonano zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisami 
rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. r. w sprawie sposobu podziału  
i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Dz. U. poz. 159) oraz  
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań 
związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach 
niepublicznych (Dz. U. poz. 193). 

Osiągnięte efekty:  
Dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych w 2014 r. otrzymało 59 publicznych uczelni 
akademickich oraz 5 uczelni niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, 4 uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa – na 
zasadach uczelni publicznych – na podstawie odrębnych ustaw, 3 publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane 
przez Ministra Obrony Narodowej, 10 uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 10 uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia, 2 uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 
oraz 10 jednostek KNOW.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 
 
Narzędzie 23: Wdrożenie optymalnego modelu procesowej autonomii uczelni.  

Narzędzie 23: Wdrożenie optymalnego modelu procesowej autonomii uczelni. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNISW Podmioty współpracujące:  

 

Działania podjęte w 2014 r.: 

Legislacyjne: 

11 lipca 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw, która przewiduje następujące rozwiązania: 
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a) wprowadzenie tzw. „studiów dualnych”, tj. studiów, w których kształcenie odbywa się przemiennie na 
uczelni oraz u pracodawców w formie praktyk; 

b) umożliwione zostanie prowadzenie wspólnych studiów nie tylko przez podstawowe jednostki 
organizacyjne tej samej uczelni, ale też jednostki różnych uczelni publicznych lub niepublicznych, co 
rozszerza autonomię uczelni w zakresie przygotowywania oferty edukacyjnej; 

c) wprowadzenie rozwiązań ułatwiających przygotowanie interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich, co 
pozwoli na powołanie drugiego promotora lub ko-promotora w przewodach doktorskich, 
prowadzonych wspólnie przez różne jednostki, a nie tylko - jak dotychczas – w ramach współpracy 
międzynarodowej. Nowelizacja tworzy również możliwość przeprowadzania wspólnego przewodu 
doktorskiego na podstawie interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej. 

Programowe: 
W 2014 r. trwały dalsze prace nad Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Program, który został 
przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 r., przewiduje m.in. poniższe działania (w ramach 
celu 4 Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego): 

a) Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia: 

 informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów 
prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów 
edukacyjnych, 

 narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzania 
zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie 
wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie 
innowacyjnego procesu dydaktycznego 

b) Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. 
c) Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności 

dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami 
danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania 
informacją. 

d) Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, 
takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych 
z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020 

Finasowanie: 

Działania nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym weszła w życie 1 października 2014 r. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 

2014 r. Pierwsze konkursy w programie ruszą w 2015 r. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 

Narzędzie 24: Zróżnicowanie misji i ofert programowych uczelni w Polsce poprzez stymulowanie 
powstawania i rozwoju równie ambitnych programów kształcenia o wyraźnie odmiennym profilu: 
praktycznym i akademickim. 

Narzędzie 24: Zróżnicowanie misji i ofert programowych uczelni w Polsce poprzez stymulowanie 
powstawania i rozwoju równie ambitnych programów kształcenia o wyraźnie odmiennym profilu: 
praktycznym i akademickim. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNiSW Podmioty współpracujące:  

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
11 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę, zaś 13 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę 
Prawo o szkolnictwie wyższym wg. projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjętego przez Radę 
Ministrów w grudniu 2013 r. Ustawa wprowadziła między innymi: 

1) wyraźny podział uczelni na uczelnie zawodowe (prowadzące kształcenie wyłącznie w profilu 
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praktycznym, rozwijając praktyczne umiejętności studentów) oraz uczelnie akademickie 
(zobowiązane do prowadzenia badań naukowych); 

2) zobowiązanie uczelni zawodowych do prowadzenia kształcenia na kierunkach wyłącznie o profilu 
praktycznym. 

Inne: w roku 2014 MNiSW przeprowadził pilotażową edycję Programu Rozwoju Kompetencji, w ramach 
którego 59 uczelni otrzymało dofinansowanie na wdrażanie programów rozwijających umiejętności praktyczne 
i kompetencje studentów.  

Finansowanie: 
Działania wynikają z przypisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Finansowanie uczelni w ramach 
dotacji celowej. 

Osiągnięte efekty:  
Wzmocnienie procesu zróżnicowania misji i ofert programowych uczelni.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  zgodnie z planem. 

 
 
Narzędzie 25: Zwiększenie liczby absolwentów studiów na kierunkach ścisłych 
i technicznych poprzez dalsze zwiększanie ich atrakcyjności. 

Narzędzie 25: Zwiększenie liczby absolwentów studiów na kierunkach ścisłych 
i technicznych poprzez dalsze zwiększanie ich atrakcyjności. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Resort wiodący: MNISW Resorty współpracujące:  

Działania podjęte w 2014 r: 
Programowe: 
W roku akademickim 2014/2015 nie został przeprowadzony konkurs na nowe kierunki zamawiane. Taka 
sytuacja została przewidziana w planie programu z 2009 r. i wynika z unijnych zasad kwalifikowalności kosztów 
(projekty nie mogłyby być w całości rozliczone do 2015 r.).  

16 czerwca 2014 r. ogłoszony został nowy rządowy program – Program Rozwoju Kompetencji, który zastąpi 
rządowy program Kierunków zamawianych. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji niezbędnych 
do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. W ramach pilotażu zostały określone następujące kompetencje: 
zawodowe, interpersonalne, w zakresie przedsiębiorczości, analityczne w środowisku nowoczesnych 
technologii. 

Program Rozwoju Kompetencji kładzie szczególnie silny nacisk na współpracę uczelni z pracodawcami 
w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia oraz zwiększania zaangażowania pracodawców 
w realizację programów kształcenia. 

Program ma także za zadanie wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, angażowanie praktyków do 
prowadzenia zajęć, kładzenie nacisku na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie nowych technologii w edukacji 
wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarności studiów.  

W 2014 r. trwały dalsze prace nad Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z czterech 
głównych celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest Podniesienie kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez m.in.:  

1. realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, 
w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających 
w szczególności: 

 tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby   
społeczno-gospodarcze, 

 dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

 działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, 

 wysokiej jakości programy stażowe.  
2. podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach 

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające 
potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu 
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o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane 
(z wyłączeniem staży) np. poprzez: 

 certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 

 dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

 dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym 
w ramach zespołów projektowych, 

 wizyty studyjne u pracodawców. 

Ponadto w 2014 r. w dalszym ciągu realizowane były działania promocyjne na rzecz podejmowania studiów na 
kierunkach ścisłych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. W 2014 r. kontynuowano m.in. 
akcje Dziewczyny na Politechniki, Dziewczyny do ścisłych, L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki jak również 
FameLab. 

Inne: 
Pod koniec 2014 r. ogłoszony został program „Maluch na uczelni”, realizowany wspólnie przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Program jest odpowiedzią na 
zgłaszane przez studiujących rodziców oczekiwania i finansowany jest z programu „MALUCH”. Program 
„MALUCH“ podzielony był na trzy moduły. Pierwszy dotyczył utworzenia nowych miejsc opieki nad 
najmłodszymi, drugi i trzeci – utrzymania miejsc już istniejących. W 2015 r. program poszerzony zostanie o 4. 
moduł przeznaczony dla szkół wyższych. Program „Maluch na uczelni” to również kampania informacyjna 
skierowana do środowiska uczelnianego, mająca na celu otwarcie się szkół wyższych na potrzeby młodych, 
studiujących rodziców. Szeroko promowane ma być podejście study life balance czyli zachęcanie władz uczelni 
do tworzenia warunków przyjaznych nie tylko studentom z dziećmi, ale także pracownikom naukowym 
będących rodzicami. Kampania ma też na celu kształcenie w studentach postaw przyjaznych rodzinie, które 
w przyszłości przełożyć się mają pozytywnie na ich stosunek do pracowników posiadających dzieci. 

W 2014 roku kontynuowane były działania NCBR, NCN oraz MNiSW służące prawidłowej realizacji zasady 
równości szans w szkolnictwie wyższym i nauce. 

Finansowanie: 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od początku patronuje konkursowi FameLab, 
w roku 2014 ufundowało nagrodę specjalną - wyjazd na wybraną międzynarodową konferencję 
naukową. 

 Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska - 
stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 27.000 zł, habilitacji – 32.000 zł. 

 W roku 2014 NCBR ogłosił pilotażową edycję Programu Rozwoju Kompetencji, w ramach którego 
realizowanych jest obecnie ponad 70 projektów rozwijających umiejętności praktyczne i kompetencje 
studentów na łączną kwotę ponad 60 mln zł. 

Osiągnięte efekty:  
Wyłonienie i realizacja projektów rozwijających umiejętności praktyczne i kompetencje studentów. 
Realizacja działań służących prawidłowej realizacji zasady równości szans w szkolnictwie wyższym i nauce. 
Zakończenie negocjacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 
Narzędzie 26 Dostosowanie modelu kształcenia kadr medycznych do prognozowanych potrzeb systemu 
ochrony zdrowia 

Narzędzie 26 Dostosowanie modelu kształcenia kadr medycznych do prognozowanych potrzeb systemu 
ochrony zdrowia  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MEN, MNiSW, MPiPS 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
W 2014 r. został opracowany wstępny projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia   
Projektowane rozwiązania uproszczą procedury w zakresie dopuszczania do egzaminu PESoz – rozdzielony 
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został etap potwierdzenia realizacji programu szkolenia od etapu zgłaszania do egzaminu. Dookreślone zostały 
zasady przeprowadzania PESoz, m.in. w zakresie praw i obowiązków zdających i komisji egzaminacyjnych. 
zniesienia ograniczeń czasowych, które występują w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, odnoszących się 
do składania egzaminu PESoz W projekcie ujęto też zmiany w zakresie postępowania kwalifikacyjnego, które 
będzie prowadzone w przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce, w którym dana osoba zamierza 
odbywać szkolenie specjalizacyjne. Przyjęty w projekcie model służy usprawnieniu i skróceniu postępowania 
kwalifikacyjnego, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych spoczywających na osobach, które 
zamierzają rozpocząć szkolenie specjalizacyjne. Ponadto ujednolici i uporządkuje procedury w tym zakresie– 
przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania mają na celu odbiurokratyzowanie istniejących procedur, z 
wykorzystaniem systemów elektronicznych, co pozwoli zmniejszyć obciążenia dla osób ubiegających się o tytuł 
specjalisty, a tym samym przyśpieszy proces jego uzyskiwania oraz zwiększy dostępność do 
specjalistów(efektowi temu ma służyć również zniesienie ograniczeń czasowych w składaniu PEsoz). W celu 
większej transparentności systemu w projekcie ujęto procedury akredytacyjne dla podmiotów ubiegających 
się o możliwość prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego. Wprowadzono także rozwiązania umożliwiające 
kontrolę realizacji procesu przedmiotowego kształcenia.  

Jednocześnie przygotowano wstępny projekt rozporządzenia wykonawczego do projektowanej ustawy, który 
szczegółowo reguluje kwestie dot. uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia.  

1) w 2014 r. były realizowane prace w zakresie zmian ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy Prawo 
farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i 
ustawy o działalności leczniczej,  prowadzone w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o 
systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.  
 

Projektowane zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie istniejących przepisów do planowanego 
uruchomienia elektronicznego Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Przedmiotowe zmiany obejmują w 
szczególności: 
- umożliwienie w szczególności przepływu i publikowania informacji, prowadzenia rejestrów oraz obrotu 
dokumentacją w procesie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów w SMK; 

- wprowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącej potwierdzenie realizacji 
programu specjalizacji i jej ukończenia w systemie monitorowania kształcenia pracowników medycznych  

- wprowadzenie możliwości uzyskania akredytacji na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów 
laboratoryjnych, a nie wyłącznie stażu kierunkowego będącego jednym z elementów procesu specjalizacji w 
tym zakresie oraz akredytacji na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, której udzielać 
będzie  dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (a nie, jak do tej pory Minister Zdrowia); 

- wprowadzenie zasad kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych i 
farmaceutów, która będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP; 

- zmianę w sposobie przystępowania diagnosty laboratoryjnego i farmaceuty do postępowania 
kwalifikacyjnego na specjalizację,  

- zmianę w sposobie dopuszczania diagnosty laboratoryjnego i farmaceuty do egzaminu specjalizacyjnego –  

- wprowadzenie przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych na wzór 
rozwiązań przyjętych dla farmaceutów w tym zakresie. 

- rozszerzenie zakresu rejestru farmaceutów o informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych; 

- w zakresie kształcenia przeddyplomowego przewiduje się wprowadzenie obowiązkowej 6-miesięcznej 
praktyki. Ponadto  zgodnie z projektem osoby, które rozpoczną po dniu 30 września 2016 r. i uzyskają dyplom 
ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie 
ratownictwa medycznego, w celu wykonywania zawodu ratownika medycznego zobowiązane będą do złożenia 
Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „PERM”. PERM  zastąpi organizowany 
obecnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
ratownik medyczny (egzamin ten był organizowany dla absolwentów szkół policealnych kształcących w 
zawodzie ratownik medyczny i będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM); 
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- wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu wydawanego przez wojewodów 
prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz wpisie do rejestru ratowników medycznych. Rejestr 
ratowników medycznych oraz rejestr dyspozytorów medycznych, będzie stanowił efektywne narzędzie 
ułatwiające ocenę zapotrzebowania na kadrę medyczną w systemie ochrony zdrowia; 

- projekt wprowadza również przepisy nakładające na ratowników medycznych, którzy nie wykonywali zawodu 
przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie, w okresie 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie obowiązek odbycia 
6-miesięcznego przeszkolenia, w pełnym wymiarze czasu pracy pod nadzorem ratownika medycznego lub 
pielęgniarki systemu lub lekarza systemu; 

- zgodnie z projektowanymi przepisami realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych o dyspozytorów medycznych w formie kursu doskonalącego, zakończonego egzaminem oraz 
samodoskonalenia. Projekt zawiera przepisy określające wymagania, jakie powinien spełnić podmiot 
realizujący kurs doskonalący. Wojewoda będzie prowadził i podawał do wiadomości publicznej na stronach 
urzędu wojewódzkiego wykaz podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie kursu doskonalącego na 
obszarze województwa, wraz z podaniem miejsca prowadzenia kursu. Wojewoda będzie mógł także 
przeprowadzić kontrolę ww. podmiotów 

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone także do procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

 
Programowe: 
 

1) Projekt PO KL pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów 
pomostowych” 

 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, absolwentów liceum 
medycznego, dwuletniej, dwuipółletniej oraz trzyletniej medycznej szkoły zawodowej. 

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.: 

 Ukończenie studiów pomostowych przez 5 449 pielęgniarek i położnych. 

 Organizacja 1 konferencji dla personelu uczelni realizujących projekt (130 uczestników). 

 Przygotowanie 3 500 szt. pakietów startowych dla uczestników studiów pomostowych. 
 

2) Projekt PO KL pn.„Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. 
onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” 

 
Celem projektu jest wsparcie kształcenia spec. lekarzy z kardiologii, onkologii i med. pracy, co przełoży się na 
wzrost liczby specjalistów, dostępność do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących. 

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.: 

 752 lekarzy ukończyło pełen cykl kursów specjalizacyjnych z kardiologii, onkologii i medycyny pracy (w tym 
358 kardiologów, 258 onkologów i 136 med. pracy).  

 Zorganizowano 366 kursów, w których udział wzięło 9 437 uczestników. 
 

3) Projekt PO KL pn.„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - 
wsparcie kształcenia podyplomowego” 

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego przez 5493 
pielęgniarek/pielęgniarzy w okresie realizacji projektu 

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.: 

 Przeprowadzono 57 edycji kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa ratunkowego który ukończyło 1924 
pielęgniarki/pielęgniarzy  
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  Przeprowadzono 57 edycji kursu specjalistycznego z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który 
ukończyło 1970 pielęgniarek/pielęgniarzy  

 Przeprowadzono 4 edycje kursu specjalistycznego z wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej 
oraz wykonania dojścia doszpikowego, który ukończyło 79 pielęgniarek/pielęgniarzy  

 

4) Projekt PO KL pn.„Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe 
lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” 

Celem projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu 
obowiązkowych kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego 
przez 8500 ratowników i 1258 dyspozytorów do końca realizacji projektu. 

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.:  

 1499 ratowników medycznych ukończyło kurs doskonalący,  

 153 dyspozytorów medycznych ukończyło kurs doskonalący, 

 104 lekarzy ukończyło pełen cykl kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej.  
 

5)  Projekt PO KL pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w 
zakresie opieki geriatrycznej” 

Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w podeszłym wieku w Polsce poprzez podniesienie 
kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej w czasie trwania projektu. 

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.:  

 Liczba lekarzy poz, którzy ukończyli kurs doskonalący w ramach projektu - 309 

 Liczba fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs doskonalący w ramach projektu - 778 

 Liczba pielęgniarek poz, które ukończyły kurs specjalistyczny w ramach projektu - 1654 

 Liczba opiekunów medycznych, którzy ukończyli kurs doskonalący w ramach projektu – 294 

      Liczba terapeutów środowiskowych, którzy ukończyli kurs doskonalący w ramach projektu - 71 
 

6) Projekt PO KL pn.„Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy 
rozpoczynających pracę” 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (SOZ) i 
umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem u co najmniej 85% uczestników szkoleń 
w grupie 2000 lekarzy poniżej 35 r.ż.  

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.:  

 liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym 
i deklarują podniesienie wiedzy  w zakresie objętym projektem: 1637 

 liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w szkoleniach nt. umiejętności miękkich w 
obszarze komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem: 1448 

 liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w szkoleniach nt. funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia: 1448 
 
7) Projekt PO KL pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 
epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” 

Celem projektu jest poprawa jakości kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez 
organizację kursu specjalistycznego z zakresu opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego w latach 2013-2015.  

Wskaźniki osiągnięte w 2014 r.:  
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 8101 pielęgniarek/ pielęgniarzy ukończyło kurs z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad 
pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego 

 przeprowadzono 255 edycji ww. kursu. 
 

Inne:  
1. Kontynuowano prace polegające na opracowywaniu nowych programów szkoleń przez Zespoły 

programowe powołane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  
i Położnych oraz rozpoczęto prace dot. opracowania programów dla kursów specjalistycznych w 
zakresie ordynowania leków i wypisywania  recept dla pielęgniarek i położnych (samodzielnie oraz w 
ramach kontynuacji lekarskiej) oraz przeprowadzania wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i 
położnych, których celem jest przygotowanie pracującej już kadry pielęgniarskiej do realizacji nowych 
kompetencji zawodowych.  

2. Realizacja szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w wybranych dziedzinach 
pielęgniarstwa na podstawie aktualnie obowiązujących programów kształcenia. 

3. Wdrożono modułowy system specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów -  w związku z zatwierdzeniem 
przez Ministra Zdrowia w 2014 r. nowych modułowych programów specjalizacji, wprowadzony został 
od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1-31 października 2014 r. 
modułowy system specjalizacji. 

 

Finansowanie: 
 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2014 r. 

Projekt PO KL pn.  

„Kształcenie zawodowe 

pielęgniarek i położnych  

w ramach studiów 

pomostowych” 

 

środki europejskie 
środki krajowe 

 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  

o płatność w 2014 r.:  29 460 978,73 zł 

 
 
 

Projekt PO KL pn.  

„Kształcenie w ramach procesu 

specjalizacji lekarzy deficytowych 

specjalności tj. onkologów, 

kardiologów i lekarzy medycyny 

pracy” 

 

środki europejskie 
środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  

o płatność w 2014 r.: 19 452 265,76 zł 

Projekt PO KL pn.  

„Profesjonalne pielęgniarstwo 

systemu ratownictwa 

medycznego w Polsce - wsparcie 

kształcenia podyplomowego” 

 

środki europejskie 
środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  
o płatność w 2014 r.:  3 854 117,89 zł 

Projekt PO KL pn.  

„Wsparcie systemu ratownictwa 

medycznego poprzez kształcenie 

zawodowe lekarzy, ratowników 

medycznych i dyspozytorów 

medycznych” 

 

środki europejskie 
środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  

o płatność w 2014 r.: 4 937 549,67 zł 

 

Projekt PO KL pn.  

„Wsparcie systemu kształcenia 

ustawicznego personelu 

środki europejskie 
środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  

o płatność w 2014 r.: 5 925 841,33 zł 
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medycznego w zakresie opieki 

geriatrycznej” 

 

 

Projekt PO KL pn.  

„Ogólnopolskie szkolenia  

z zakresu funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia oraz 

umiejętności komunikacji, 

współpracy i budowania relacji  

z pacjentem dla lekarzy 

rozpoczynających pracę” 

 

środki europejskie 
środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  
o płatność w 2014 r.: 3 846 611,90 zł 
 

Projekt PO KL pn.  

„Rozwój kwalifikacji  

i umiejętności kadry 

pielęgniarskiej w kontekście 

zmian epidemiologicznych 

będących następstwem 

starzejącego się społeczeństwa” 

środki europejskie 
środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach  
o płatność w 2014 r.: 10 631 215,00 zł 

 
 

Osiągnięte efekty:  

1. Podniesienie wiedzy i umiejętności kadr medycznych  
2. Skrócenie okresu uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 

Realizacja działań  bez istotnych  zastrzeżeń i problemów  

 
Narzędzie 27: Ograniczenie masowości studiów drugiego stopnia i wzmocnienie pozycji studiów pierwszego 
stopnia jako pełnowartościowych studiów wyższych, przygotowujących do wejścia na rynek pracy i do 
uczenia się przez całe życie. 

Narzędzie 27: Ograniczenie masowości studiów drugiego stopnia i wzmocnienie pozycji studiów pierwszego 
stopnia jako pełnowartościowych studiów wyższych, przygotowujących do wejścia na rynek pracy i do 
uczenia się przez całe życie. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNISW Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2014 r.: 
 
Legislacyjne: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zabiegało w toku prac nad deregulacją dostępu do zawodów, 
koordynowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o ułatwienia w dostępie do zawodów dla absolwentów 
studiów pierwszego stopnia, zwłaszcza w sytuacji, gdy pierwotne wymogi kwalifikacyjne wskazywały na 
konieczność ukończenia studiów II stopnia/jednolitych studiów magisterskich: 

 9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (tzw. druga transza deregulacyjna) uwzględniającą ułatwienia w dostępie do 91 
zawodów regulowanych, w tym m.in. inżyniera budownictwa, urbanisty, rzeczoznawcy 
samochodowego, doradcy podatkowego. Nowe przepisy umożliwiają dopuszczenie do kierowania 
robotami budowlanymi osób z wykształceniem wyższym I stopnia. 

 11 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. trzecia transza deregulacyjna) przewidujący 
ułatwienia w dostępie do ponad 100 zawodów regulowanych (m.in. zawodów geologicznych 
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i górniczych, tłumacza przysięgłego, rzecznika patentowego, konserwatora zabytków). Projekt 
przewiduje możliwość ubiegania się przez absolwentów studiów pierwszego stopnia o uprawnienia 
tłumacza przysięgłego.   

Finasowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
Ułatwienie absolwentom uczelni, w tym także absolwentom studiów pierwszego stopnia, dostępu do 
zawodów regulowanych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 
Narzędzie 28: Wdrożenie na poziomie studiów pierwszego stopnia modelu szerokich studiów 
multidyscyplinarnych, kształcących kompetencje kluczowe poszukiwane na rynku pracy, w tym 
umożliwiające dostęp do szerokiej gamy studiów drugiego stopnia. 

Narzędzie 28: Wdrożenie na poziomie studiów pierwszego stopnia modelu szerokich studiów 
multidyscyplinarnych, kształcących kompetencje kluczowe poszukiwane na rynku pracy, w tym 
umożliwiające dostęp do szerokiej gamy studiów drugiego stopnia.  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNiSW Podmioty współpracujące:  

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: 
W 2014 r. MNiSW podjęło działania służące promowaniu i zachęcaniu uczelni do tworzenia innowacyjnych 
programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i prowadzonych ze znacznym udziałem 
pracodawców.   
 
W roku akademickim 2014/2015 nie został przeprowadzony konkurs na nowe kierunki zamawiane. Taka 
sytuacja została przewidziana w planie programu z 2009 r. i wynika z unijnych zasad kwalifikowalności kosztów 
(projekty nie mogłyby być w całości rozliczone do 2015 r.).  
 
16 czerwca 2014 r. ogłoszony został nowy rządowy program – Program Rozwoju Kompetencji, który zastąpi 
rządowy program Kierunków zamawianych. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji niezbędnych 
do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. W ramach pilotażu zostały określone następujące kompetencje: 
zawodowe, interpersonalne, w zakresie przedsiębiorczości, analityczne w środowisku nowoczesnych 
technologii. 

Program Rozwoju Kompetencji kładzie szczególnie silny nacisk na współpracę uczelni z pracodawcami 
w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia oraz zwiększania zaangażowania pracodawców 
w realizację programów kształcenia. 

Program ma także za zadanie wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, angażowanie praktyków do 
prowadzenia zajęć, kładzenie nacisku na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie nowych technologii w edukacji 
wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarności studiów.  

W 2014 r. trwały dalsze prace nad Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z czterech 
głównych celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest Podniesienie kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez m.in.:  

1. realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, 
w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających 
w szczególności: 

 tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby 
społeczno-gospodarcze, 

 dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

 działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, 

 wysokiej jakości programy stażowe.  
2. podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach 

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające 
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potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu 
o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane 
(z wyłączeniem staży) np. poprzez: 

 certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 

 dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

 dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym 
w ramach zespołów projektowych, 

 wizyty studyjne u pracodawców. 
3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 
4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez 

programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do 
rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki 
i społeczeństwa. 

Finansowanie: 
W roku 2014 NCBR ogłosił pilotażową edycję Programu Rozwoju Kompetencji, w ramach którego 
realizowanych jest obecnie ponad 70 projektów rozwijających umiejętności praktyczne i kompetencje 
studentów na łączną kwotę ponad 60 mln zł. 
 
W nowej perspektywie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje m.in. kontynuację Programu 
Rozwoju Kompetencji (alokacja ponad 300 mln EUR), realizację wysokiej jakości staży w ramach projektu 
Studiujesz? Praktykuj! (alokacja 130 mln EUR) jak również tworzenie i realizację programów kształcenia 
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (300 mln 
EUR). 
 
Działania te mają na celu lepsze przygotowanie absolwentów studiów do wejścia na rynek pracy, co istotnie 
zwiększy odsetek absolwentów znajdujących bezpośrednio po studiach zatrudnienie zgodne z otrzymanym 
wykształceniem. Ponadto realizowane projekty pozwolą na modyfikację programów kształcenia w sposób 
pozwalający na lepsze powiązanie zakresu kształcenia z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Osiągnięte efekty:  
Wyłonienie i realizacja projektów rozwijających umiejętności praktyczne i kompetencje studentów. 
Zakończenie negocjacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 29: Promocja łączenia studiów wyższych z aktywnością zawodową 
(w niepełnym wymiarze czasu pracy), społeczną i obywatelską. 

Narzędzie 29: Promocja łączenia studiów wyższych z aktywnością zawodową (w niepełnym wymiarze czasu 
pracy), społeczną i obywatelską. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNiSW Podmioty współpracujące:  

Działania realizowane w 2014 r.:  

Legislacyjne: 
11 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę, zaś 13 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę 
Prawo o szkolnictwie wyższym wg. projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjętego przez Radę 
Ministrów w grudniu 2013 r. Ustawa wprowadziła między innymi ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego 
osobom posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości. Umożliwi to nowy 
system potwierdzania posiadanych przez nich kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego, a 
więc np. uzyskanych w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach, wolontariatu, a także kształcenia w kolegiach funkcjonujących w systemie oświaty. Powyższe 
zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy, który oczekuje wykwalifikowanych i dobrze 
przygotowanych kadr oraz potrzebom osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji 
formalnej i nie muszą realizować pełnych programów kształcenia. 



72 

 

Efekty uczenia się będą mogły zostać potwierdzone: osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 
5 lat doświadczenia zawodowego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie); osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 
3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (w przypadku ubiegania się 
o przyjęcie na studia drugiego stopnia); osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny 
i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych 
studiów magisterskich (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie). 

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów 
pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane 
spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 
można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia 
określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu 
kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie 
potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, 
poziomie i profilu kształcenia. 

Inne: 
W drugiej połowie 2014 roku MNiSW opracowało projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest 
Communique in Poland” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+ w ramach działania 
“Action KA3: Support to the implementation of European Higher Education Area reforms”. MNiSW podpisało 
z KE umowę na realizację w/w projektu (Agreement n. 2014 - 3615 / 001 – 001). W ramach projektu w 2015 r. 
odbędzie się seria warsztatów adresowanych do pracowników uczelni z zakresu przepisów i metod 
potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego. 

Finansowanie: 
Wprowadzenie procesu potwierdzania efektów uczenia się pozwala na pobieranie opłaty za postępowanie 
związane z potwierdzeniem efektów uczenia się. Proponuje się, aby wysokość opłat za przeprowadzenie 
potwierdzenia efektów uczenia się nie przekraczała kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi 
o więcej niż 20%. 

Projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej z Programu Erasmus+. 

Osiągnięte efekty:  
Zwiększenie dostępności do szkolnictwa wyższego. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 30: Podniesienie poziomu studiów niestacjonarnych i dostosowanie ich form organizacyjnych do 
potrzeb studentów łączących naukę z pracą lub opieką. 

Narzędzie 30: Promocja łączenia studiów wyższych z aktywnością zawodową (w niepełnym wymiarze czasu 
pracy), społeczną i obywatelską. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNiSW Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
 
Legislacyjne: 
11 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę, zaś 13 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę 
Prawo o szkolnictwie wyższym wg. projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjętego przez Radę 
Ministrów w grudniu 2013 r. Ustawa wprowadziła między innymi ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego 
osobom posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości. Zapewni to nowy system 
potwierdzania posiadanych przez nich kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego, a więc 
np. uzyskanych w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach, wolontariatu, a także kształcenia w kolegiach funkcjonujących w systemie oświaty. 

Wdrożenie takiej instytucji w uczelniach pozwoli osobom posiadającym doświadczenie zawodowe 
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odpowiadające efektom kształcenia opisanym dla danego kierunku studiów na potwierdzenie ich przed 
rozpoczęciem danych studiów, co w konsekwencji może przyczynić się do zmniejszenia programu kształcenia 
o 50% punktów ECTS, a więc w praktyce skrócenia czasu trwania tych studiów albo zmniejszenia ich 
intensywności. 
Inne: 
W drugiej połowie 2014 roku MNiSW opracowało projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest 
Communique in Poland” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+ w ramach działania 
“Action KA3: Support to the implementation of European Higher Education Area reforms”. MNiSW podpisało 
z KE umowę na realizację w/w projektu (Agreement n. 2014 - 3615 / 001 – 001). W ramach projektu w 2015 r. 
odbędzie się seria warsztatów adresowanych do pracowników uczelni z zakresu przepisów i metod 
potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego. 

Finansowanie: 
Wprowadzenie procesu potwierdzania efektów uczenia się pozwala na pobieranie opłaty za postępowanie 
związane z potwierdzeniem efektów uczenia się. Proponuje się, aby wysokość opłat za przeprowadzenie 
potwierdzenia efektów uczenia się nie przekroczyła kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi 
o więcej niż 20%. 

Projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” finansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Erasmus+ 

Osiągnięte efekty:  
Podniesienie poziomu studiów niestacjonarnych 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 
 
Narzędzie 31: Wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości studiów doktoranckich. 

Narzędzie 31: Wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości studiów doktoranckich. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNISW Podmioty współpracujące:  

Działania realizowane w 2014 r: 

Legislacyjne: 
11 lipca 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw, która przewiduje następujące rozwiązania: 

a) wprowadzenie możliwości rozpoczęcia studiów doktoranckich i wszczęcia przewodu doktorskiego 
przez laureatów programu „Diamentowy Grant” bez konieczności wcześniejszego uzyskania tytułu 
magistra – zmiana ta pomoże zainteresować studiami doktoranckimi najzdolniejszych studentów 
w Polsce; 

b) umożliwienie przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich; w przypadku takich 
rozpraw będzie można powołać drugiego promotora; 

c) umożliwienie przeprowadzania wspólnego przewodu doktorskiego, w ramach którego będzie 
przygotowywana interdyscyplinarna rozprawa doktorska. Dyplom będzie wydawany w jednej 
dziedzinie w zakresie dyscypliny wiodącej, w którą osoba ubiegająca się o stopień doktora wniosła 
największy wkład naukowy;  

d) wprowadzenie możliwości prawnej przyznawania stypendiów za osiągnięcia dla najlepszych 
doktorantów studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk 
(PAN) lub instytuty badawcze na wzór stypendiów ministra dla najlepszych doktorantów studiów 
doktoranckich prowadzonych w uczelni; 

e) umożliwienie ubiegania się o kredyt studencki przez uczestników studiów doktoranckich 
prowadzonych w instytutach naukowych PAN i instytutach badawczych. 

Programowe: 
W 2014 r. trwały dalsze prace nad Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z czterech 
głównych celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest Zwiększenie jakości i efektywności 
kształcenia na studiach doktoranckich. Cel ten będzie realizowany m.in. przez tworzenie i realizację: 

a) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 
b) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne 
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uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; 
c) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających 

innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów 
doktoranckich. 

Dodatkowo PO WER przewiduje następujące działania w ramach pozostałych celów programu: 
a) Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich 

umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym 
środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym; 

b) Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności 
dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami 
danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania 
informacją. 

Program został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 r. 

Finasowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym weszła w życie 1 października 2014 r. 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 
2014 r. Pierwsze konkursy w programie ruszą w 2015 r. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 

Narzędzie 32:Wzrost mobilności (również międzynarodowej) kadry naukowej i studentów. 

Narzędzie 32: Wzrost mobilności (również międzynarodowej) kadry naukowej i studentów. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNISW Podmioty współpracujące:  

Działania realizowane w 2014 r: 
Inne: 
W ramach realizacji kampanii „Ready, Study, Go! Poland” zorganizowano polskie stoiska narodowe podczas 16 
zagranicznych targów i konferencji edukacyjnych o charakterze rekrutacyjnym i/lub eksperckim – więcej 
informacji znajduje się pod adresem http://www.nauka.gov.pl/targi-i-konferencje-miedzynarodowe/ready-
study-go-poland-research-go-poland.html - zadanie to zostało zrealizowane we współpracy z MSZ, KRASP 
i FRSE. Kampania została zainaugurowana w marcu 2012 r.  

14 marca 2014 r. uruchomiony został portal www.go-poland.pl, którego grupą docelową są obcokrajowcy 
zainteresowani podjęciem studiów w Polsce. Strona jest obecnie dostępna w 10 wersjach językowych. Celem 
portalu jest pokazanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do studiowania oraz prezentacja (dzięki aplikacji 
„Studyfinder”) oferty studiów w językach obcych na wszystkich trzech poziomach kształcenia, tzn. studiów 
licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W ciągu roku funkcjonowania strona www.go-poland.pl 
zanotowała ponad 350 tys. odsłon wśród ponad 100 tys. użytkowników z ponad 170 państw. Obecnie jest 
linkowana na ponad 500 zewnętrznych serwisach internetowych. 

W październiku rozstrzygnięty został konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród 
cudzoziemców”, który ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych 
zachęcających cudzoziemców do studiów w Polsce. Wybranych zostało 11 modeli, każda z uczelni otrzyma do 
100 tys. zł wsparcia.  

Na potrzeby kampanii powstały materiały informacyjno-promocyjne w ośmiu wersjach językowych oraz film 
promocyjny „Poland - my best choice!”. 

Finasowanie: 
Kampania „Ready, Study, Go! Poland” – budżet kampanii w 2014 r. wyniósł ok. 0,5 mln zł. 

Osiągnięte efekty:  
Efekty kampanii „Ready, Study, Go! Poland”: 
- wzrost liczby studentów z zagranicy kształcących się na polskich uczelniach. W roku akademickim 2014/2015 
w Polsce studiuje 46 tys. studentów zagranicznych, czyli o 10 tys. więcej niż w roku poprzednim (wzrost o ok. 

http://www.nauka.gov.pl/targi-i-konferencje-miedzynarodowe/ready-study-go-poland-research-go-poland.html
http://www.nauka.gov.pl/targi-i-konferencje-miedzynarodowe/ready-study-go-poland-research-go-poland.html
http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/
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27%). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie nie doświadczyły nigdy w historii; 
- w 16 wydarzeniach targowych udział wzięło ok. 50 instytucji szkolnictwa wyższego; 
- portal www.go-poland.pl wystartował w nowej odsłonie w dniu 14 marca 2014 r.; 
- na potrzeby kampanii powstały materiały informacyjno-promocyjne w ośmiu wersjach językowych oraz film 
promocyjny „Poland - my best choice!”. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 
Narzędzie 33: Wzmocnienie więzi uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Narzędzie 33: Wzmocnienie więzi uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: MNiSW Podmioty współpracujące: MG, PARP 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
W dniu 11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił, zaś 13 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę 
Prawo o szkolnictwie wyższym wg. projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjętego przez Radę 
Ministrów w grudniu 2013 r. Ustawa wprowadziła między innymi:  

 zobowiązanie uczelni do organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach  
studiów o profilu praktycznym, co wiąże się z koniecznością zawiązania współpracy z pracodawcami; 

 studia dualne – na kierunkach studiów o profilu praktycznym będzie możliwość prowadzenia tzw. 
kształcenia dualnego, czyli przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie 
praktyk odbywanych u pracodawcy; 

 ponad połowa programu kształcenia o profilu praktycznym musi być realizowana przez zajęcia 
warsztatowe kształtujące praktyczne umiejętności studenta, które prowadzone powinny być przez osoby 
posiadające doświadczenie zawodowe;  

 zwiększenie udziału pracodawców w przygotowaniu programów kształcenia oraz prowadzeniu zajęć; 

 zwiększenie liczby pracodawców w składzie konwentu w uczelniach zawodowych. W jego skład będzie 
musiało wchodzić co najmniej pięciu pracodawców.  

Inne: 
W 2014 r. trwały dalsze prace nad Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z czterech 
głównych celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest Podniesienie kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez m.in.:  

1. realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, 
w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających 
w szczególności: 

 tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby 
społeczno-gospodarcze, 

 dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

 działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, 

 wysokiej jakości programy stażowe.  
2. podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach 

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające 
potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu 
o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane 
(z wyłączeniem staży) np. poprzez: 

 certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 

 dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

 dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym 
w ramach zespołów projektowych, 

 wizyty studyjne u pracodawców. 
3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 
4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez 

http://www.go-poland.pl/
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programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do 
rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki 
i społeczeństwa. 
 

Ministerstwo Gospodarki zaprojektowało w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (przyjętego przez 
Rząd RP w kwietniu 2014) działania dotyczące:  

 promocji powstawania sieci mentorów przy uczelniach, zwłaszcza ekonomicznych i technicznych 
(spotkania i doradzanie studentom lub pracownikom naukowym chcącym założyć i prowadzić biznes),  

 dofinansowanie do zamawiania przez przedsiębiorców w szkołach zawodowych i na uczelniach 
kształcenia w odpowiednich zawodach i specjalizacjach (klasy i kierunki zamawiane), 

 dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego zamawianych przez przedsiębiorców 
w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w szkołach wyższych (głównie 
praktycznych form kształcenia);  

PARP prowadziła działania polegające na promowaniu dobrych praktyk oraz przykładów współpracy 
organizatorów kształcenia z pracodawcami - realizacja II edycji konkursu Pracodawca jutra, którego celem jest 
wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym 
skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. 

Finansowanie: 
Działania MNiSW wynikają z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie wiązały się z kosztami. 
Finansowanie uczelni odbywa się w ramach dotacji celowej. Działania PARP i MG nie wiązały się z kosztami. 

Osiągnięte efekty:  
W strukturze publicznej uczelni zawodowej konieczne jest powołanie konwentu. W skład konwentu powinni 
wchodzić przedstawiciele z otoczenia uczelni, organizacji pracodawców, przedsiębiorców, organów samorządu 
terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych i instytucji 
finansowych. Dodatkowo w skład konwentu publicznej uczelni zawodowej mogą wchodzić przedstawiciele 
uczelni akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa współdziała. Konwent może działać także 
w strukturze uczelni akademickiej. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Należy w większym stopniu zaangażować przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego, głównie poprzez 
promocję dobrych praktyk w tym obszarze. Działania te powinny być bezpośrednio połączone z systemem 
zachęt dla przedsiębiorców wspierających ich w procesie włączania się w system kształcenia zawodowego. Nie 
należy rezygnować z działań promocyjnych, ponieważ świadomość i wiedza przedsiębiorców nt. korzyści 
wynikających z zaangażowania się w proces kształcenia jest nadal na niskim poziomie. 

 
 

Etap życia: Aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i 

rodzicielstwo 

Narzędzie 34: Wspieranie osób młodych w znalezieniu pierwszego zatrudnienia (w tym transfer edukacja-
praca) 

Narzędzie 34: Wspieranie osób młodych w znalezieniu pierwszego zatrudnienia (w tym transfer edukacja-
praca) 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.  

Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające podniesieniu jakości nauczania i budowie 
społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MPIPS 

Podmioty współpracujące:  
OHP, PARP 

Działania realizowane w 2014 r.:  

Legislacyjne: Do znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje 
od maja 2014 r. zostały wprowadzone testowane formy wsparcia, (z wyłączeniem bonu na kształcenie 
zawodowe lub policealne), jako instrumenty adresowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Te 
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instrumenty to m. in.:  

Programowe:  Przeprowadzono ewaluację programu pilotażowego „Twoja kariera-Twój wybór”. Zadaniem 
pilotażu było przetestowanie nowej procedury dotyczącej obsługi młodych bezrobotnych oraz pakietu 
instrumentów do tej grupy adresowanych w formie bonów:  bonu szkoleniowego, bon u na kształcenie 
podyplomowe, bon u na kształcenie zawodowe i policealne, bonu stażowego dla osób w wieku 30 lat i mniej, 
bonu dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej oraz dotację na zasiedlenie. Działania podjęte 
w ramach projektu pilotażowego testowane były w 23 powiatowych urzędach pracy. Projekt został 
zrealizowany. 
W ramach pilotażu działaniami aktywizacyjnymi objęto 3008 osób, w tym w grupie głównej 1524 osoby a w 
grupie kontrolnej 1484 osoby. 
Efektywność kosztowa pilotażu wyniosła w grupie głównej: 11652.30 zł a w grupie kontrolnej 16307,40 zł. 
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła w grupie głównej 68% a w grupie kontrolnej 49%. 

W 2014 r. rozpoczęto realizację Gwarancji dla młodzieży.  Zgodnie z zapisami „Planu realizacji Gwarancji dla 
młodzieży w Polsce” (dokument przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we 
współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w drugiej połowie 2013 r.), adresatami Gwarancji w 
Polsce są osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET. W przypadku jednej 
inicjatywy – wspierania przedsiębiorczości młodych (pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego - BGK) 
kryterium wiekowe zostało poniesione do 29 r. ż. 

Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w 2014 roku zadania mające na celu wsparcie młodzieży w wieku 15 – 25 
lat w jej aktywizacji zawodowej – funkcjonowaniu na rynku pracy, w tym otrzymaniu zatrudnienia. Cel ten 
realizowano poprzez organizację następujących usług rynku pracy dla młodzieży: pośrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych. Kadra rynku pracy OHP realizowała również programy 
we współpracy z partnerami społecznymi oraz autorskie adresowane do młodzieży lokalnej. W roku 2014 
jednostki rynku pracy objęły wsparciem ok. 810 tys. osób. Spośród wszystkich uczestników usług rynku pracy, 
kadra odnotowała w 2014 roku ponad 73 tys. osób z grupy NEET, które skorzystały z krótkich form wsparcia – 
niezależnie od wsparcia systemowego. Dotyczy to młodych ludzi, którzy skorzystali np. z jednorazowej 
konsultacji z doradcą zawodowym, wzięli udział w warsztacie grupowym z poradnictwa zawodowego, lub 
zgłosili się do pośrednika w poszukiwaniu miejsca pracy. 

OHP jako realizator usług rynku pracy 
W dniu 30 czerwca 2014 roku zakończyła się realizacja 5-letniego projektu współfinansowanego z UE 
w ramach EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Projekt był odpowiedzią na potrzebę poprawy 
warunków dostępności usług rynku pracy dla młodzieży. Ważnym rezultatem projektu było utworzenie sieci 
jednostek świadczących wsparcie w trzech podstawowych usługach rynku pracy – 124 młodzieżowe centra 
kariery (MCK) realizujących poradnictwo zawodowe, 120 punktów pośrednictwa pracy (PPP) realizujących 
pośrednictwo pracy, i 78 ośrodków szkolenia zawodowego (OSZ) realizujących szkolenia zawodowe. Łącznie na 
przestrzeni 5 lat pełną ścieżką wsparcia objęto w ramach projektu 61 580 osób, natomiast w I półroczu 2014 
roku - 16 171 osób. Innym narzędziem utworzonym w ramach projektu było Elektroniczne Centrum 
Aktywizacji Młodzieży ECAM – platforma informacyjna dla młodzieży poświęcona ofercie OHP, korzystająca 
z rozwiązań teleinformatycznych. Głównymi elementami ECAM są infolinia oraz portal internetowy. 
W II półroczu 2014 roku OHP realizowały zadanie utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług 
rynku pracy”. Zachowana została sieć jednostek świadczących kompleksowe usługi rynku pracy, których 
działalnością objęto w II półroczu 2014 roku ok. 90 tys. młodych ludzi. Kontynuowano działalność 
Elektronicznego Centrum Aktywizacji młodzieży.  

W sierpniu 2014 rozpoczęto realizację (4 projektów pozakonkursowych): 2 współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 2 współfinansowanych z Inicjatywy na rzecz Zatrudniania 
Ludzi Młodych (YEI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowanych 
w ramach „Gwarancji dla młodzieży” : „Pomysł na siebie YEI i EFS” oraz „Równi na rynku pracy YEI i EFS”.  
 

„Pomysł na siebie YEI i EFS” 
Wsparciem w ramach obydwu projektów „Pomysł na siebie” (YEI, EFS) objętych zostało 1 320 osób (740 – YEI, 
580 – EFS) w wieku 15-17 lat. Celem oddziaływań projektowych w stosunku do osób w wieku 15 lat – 
pochodzących ze środowisk niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązek szkolny, mających słabe 
wyniki w nauce - jest przywrócenie ich do systemu edukacji. W stosunku do osób w wieku 16-17 lat (mających 
ukończone gimnazjum, lecz nie podejmujących dalszej nauki) głównym rezultatem projektów jest uzyskanie 
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podstawowych kwalifikacji zawodowych (poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym).  

W ramach ww. projektów młodzież w wieku 15-16 lat uczestnicząca w tych projektach skorzysta   
z następujących form wsparcia:  grupowych zajęć z doradcą zawodowym, grupowego i indywidualnego 
wsparcia psychologicznego, warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych (wraz z zakupem wyprawki 
edukacyjnej), a także kursów językowych i podstawowych kursów komputerowych,  szkoleń z zakresu 
zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz indywidualnych konsultacje ze 
specjalistą ds. uzależnień, kursu w zakresie przedsiębiorczości. Drugą grupą osób biorących udział w ww. 
projektach są osoby w wieku 16-17 lat, które korzystają z kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów 
ECDL (lub kursów o standardzie równoważnym), szkoleń z zakresu zapobiegania agresji i przemocy, 
wychowania do życia w rodzinie oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. uzależnień, kursu z zakresu 
przedsiębiorczości, a także warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. 

„Równi na rynku pracy YEI i EFS”  
Wsparciem w ramach obydwu projektów „Równi na rynku pracy” (YEI, EFS) zostało objętych 6 180 osób 
w wieku 18-24 lat (3 760 – YEI, 2 420 – EFS) pozostających poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET) – 
w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk 
defaworyzowanych, z obszarów wiejskich, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak 
kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy oraz brak wystarczającego doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych 
metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek 
pracy i zapewniających odpowiedni start w życiu, osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowych 
urzędach pracy. Zgodnie z harmonogramem projektów do końca 2014 roku zrealizowano następujące zadania 
projektowe: poradnictwo zawodowe forma indywidualna i grupowa, grupowe warsztaty i treningi 
z psychologiem, podstawowe kursy komputerowe, grupowe i indywidualne zajęcia z prawnikiem.  

W czerwcu 2014 roku zakończono realizację projektu „Nowe perspektywy 2”  współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

  „Nowe perspektywy 2”  
Projekt skierowany był do młodzieży, która ma poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy. 
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa 1 800 osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz ułatwienie dostępu ww. osobom do 
usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności. Projekt został ukończony przez 1 716 osób r., od lipca 
2013 r., do czerwca 2014r. Wsparciem w ramach projektu objęto osoby nieaktywne zawodowo oraz 
bezrobotne, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają 
samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.  

Od maja 2014 roku rozpoczęto wdrażanie projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL). 

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” 
Głównymcelemprojektujestochronaprzedzapomnieniemtradycyjnegorzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej 
poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie ginących zawodów 160 młodym ludziom w 
wieku 18-25 lat oraz poprzez szkolenie 28 pracowników OHP (instruktorów praktycznej nauki zawodu) i 
wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu.  

Założono, że 1/3 beneficjentów projektu (54 osoby) stanowić będą uczestnicy OHP, dla których zawód ginący 
będzie drugim zawodem, w stosunku do zawodu wyuczonego w OHP. Wsparcie skierowane zostanie do 
młodzieży, która ma poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na posiadanie kwalifikacji 
zawodowych niedostosowanych do wymagań rynku pracy, brak doświadczenia oraz wiedzy na temat 
skutecznych metod poszukiwania pracy. Grupę docelową projektu stanowić będą młodzi ludzie, którzy na 
skutek uwarunkowań społecznych, problemów rodzinnych, szkolnych dotknięci są szeregiem deficytów 
rozwojowych, emocjonalnych oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bez perspektywy zawodowej 
i edukacyjnej.  
 
Inne: 
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Działania w zakresie kształcenia i wychowania: 
W zakresie kształcenia i wychowania przygotowywano uczestników OHP do zdobycia kwalifikacji zawodowych,  

zapewniano miejsca nauki w placówkach oświatowych, udział w kursach, zawierano indywidualne umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, które było realizowane przez młodzież w formie przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy lub w formie nauki zawodu. Zorganizowano przedsięwzięcia w zakresie 

upowszechniania wiedzy BHP oraz konkursy zawodowe przygotowujące do zdawania egzaminów 

kwalifikacyjnych. Monitorowano aktywność edukacyjno-zawodową absolwentów i ich mobilność na rynku 

pracy. 

PARP realizowała działania polegające na promowaniu dobrych praktyk oraz przykładów współpracy 
organizatorów kształcenia z pracodawcami - realizacja II edycji konkursu Pracodawca jutra, którego celem jest 
wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym 
skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. 

Finansowanie: 
Koszt ewaluacji projektu pilotażowego „Twoja kariera - Twój wybór” wyniósł 163 590,00 zł.  

Koszty realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w I półroczu 2014 roku wyniosły 
16 573 249,84 zł, z czego w ramach budżetu państwa – 2 485 951,90, a w ramach budżetu środków 
europejskich – 14 087 297,94. 

Koszty realizacji projektów realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży” w 2014 roku: 
„Pomysł na siebie YEI i EFS” – wydatki poniesione na realizację projektów w 2014 roku wynosiły: 1.849.755,66 
zł: YEI – 1.068.002,44 zł, EFS –   781.753, 22 zł, 

„Równi na rynku pracy YEI i EFS” – wydatki poniesione na realizację projektów w 2014 roku wynosiły: 
4.782.376,57 zł: YEI – 2.979.892,87 zł, EFS – 1.802.483,70 zł 

Koszt realizacji projektu „Nowe perspektywy 2” (wydatki poniesione na realizację w 2014 roku): 9.819.862,90  
zł. 

Koszt realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” (wydatki poniesione na realizację projektu 
w 2014 r. – 307.146,07 zł). 

Osiągnięte efekty:  
Wnioski z ewaluacji działań podjętych w ramach projektu pilotażowego „Twoja kariera-Twój wybór 
wykorzystane zostały do zaprojektowania rozwiązań systemowych  wdrożonych  ustawą z dnia 14.03.2014 r. o 
zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
598), która weszła w życie w dniu 27 maja 2014 r. 
 
W zakresie realizacji usług rynku pracy OHP osiągnęły następujące efekty: 
- wszystkie rezultaty zaplanowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zostały 

osiągnięte; 

- usługami pośrednictwa pracy objęto ponad 173 tys. młodych ludzi, z czego zatrudnienie za pośrednictwem 

OHP podjęło 121 tys. 

- wsparciem dotyczącym kształtowania indywidualnej kariery edukacyjno- zawodowej, czyli usługami 

poradnictwa zawodowego, szkoleniami z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz szkoleniami 

zawodowymi objęto w minionym roku ok. 620 tys. młodych ludzi; 

- wzrastające zainteresowanie młodzieży usługami Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. 

W zakresie realizacji projektu „Nowe perspektywy 2”: 

-892 osoby podniosły swoje kwalifikacje zawodowe.  

-721 osób podniosło kwalifikacje w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi 

-180 osób nabyło umiejętność prowadzenia samochodu – prawo jazdy kat. B 

 W zakresie działań z dziedziny kształcenia i wychowania: 

 4 255 uczestników OHP ukończyło naukę zawodu, z których 4 119 przystąpiło do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

 3 937 uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP uzyskało kwalifikacje zawodowe; 
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 12 284 młodych osób (4 580 uczestników OHP oraz 7 704 osoby spoza OHP) uzyskały zaświadczenia 

o ukończeniu kursu/szkolenia potwierdzającego zdobycie dodatkowych umiejętności 

podwyższających ich kompetencje zawodowe; 

 3 982 uczestników OHP posiadało umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w warsztatach 

OHP; 

 34 203 uczestników OHP było zatrudnionych jako młodociani pracownicy, wszyscy odbyli 

podstawowe i stanowiskowe szkolenie BHP; 

 9 265 młodzieży OHP ukończyło określony cykl kształcenia i pobyt w jednostkach opiekuńczo-

wychowawczych, stając się absolwentami OHP. Stanowili oni ponad 25% ogółu uczestników OHP. 

Spośród nich 2 780, czyli 30,0% uzyskało zatrudnienie. Natomiast 3 121 byłych wychowanków OHP, 

czyli 33,7% kontynuuje naukę w formie szkoły wyższego stopnia lub szkolenie inne niż szkoła. Dane te 

oznaczają, że 5 901 młodych osób (czyli 63,7% absolwentów OHP) w 2014r. pozostało aktywnych 

zawodowo i/lub edukacyjnie poprzez uzyskanie zatrudnienia i/lub podjęcie dalszej nauki w celu 

rozwijania swych umiejętności zawodowych i/lub przekwalifikowania, które wzmocni ich mobilność 

na rynku pracy. 

Ponadto, poprzez rozpoczęcie realizacji projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” spełnione zostały 
wymagania Komisji Europejskiej w zakresie realizacji inicjatywy na rzecz zwalczania bezrobocia osób młodych.  

Gwarancjami dla młodzieży w 2014 r. w standardzie określonym przez zalecenie Rady UE objętych zostało w 
Polsce 355,9 tys. osób do 25 roku życia, czyli 55,5% ogółu zarejestrowanych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie jest realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 35. Promocja partnerskiego modelu rodziny 

Narzędzie 35: Promocja partnerskiego modelu rodziny 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki 
prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.)     

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  

Programowe: 
Działania polegały na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego stanowi, że na każdym etapie edukacyjnym szkoła 
powinna kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie  
we współczesnym świecie, a przy tym sprzyjające ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 
Dokument wskazuje postawę uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, szacunku  
dla innych ludzi, gotowości do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej. Zadanie szkoły to również 
podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.  

2.  Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. budowanie systemu wartości,  w tym wychowywanie 
dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, w tym, co jest dobre, a co złe oraz rozwijanie umiejętności 
społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 

3.  W edukacji wczesnoszkolnej nadal wskazuje się potrzebę rozwijania u dzieci umiejętności odróżniania 
dobra od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, ponadto zapoznanie  
z podstawowymi relacjami między najbliższymi, przygotowanie do podejmowania obowiązków 
domowych i identyfikacji ze swoją rodziną i jej tradycjami. 

4. Cele i treści nauczania promujące partnerski model rodziny na wyższych etapach edukacyjnych 
zawarte są w szczególności w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie, wiedzy  
o społeczeństwie, etyki, przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. 

5. Realizacja treści programowych wychowania do życia w rodzinie ma na celu wspieranie 
wychowawczej roli rodziny, promowanie integralnego ujęcia ludzkiej seksualności, kształtowanie 
postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych. Podstawa programowa uwzględnia zatem 
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zagadnienia dotyczące: rodziny, więzi rodzinnych, wartości i tradycji, szacunku wobec siebie i innych 
ludzi, integralnej wizji osoby, wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem 
ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją, wyboru drogi życiowej, lepszego 
rozumienia siebie i najbliższego otoczenia, pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego  
oraz postępowania w sferze ludzkiej płciowości. 

6. W szkole podstawowej na zajęciach historii i społeczeństwa uczniowie m.in. poznają przykłady 
różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania, przykłady praw i obowiązków 
przysługujących poszczególnym członkom rodziny, przykłady konfliktów między ludźmi i sposobów ich 
rozwiązywania.  

7. W ramach wiedzy o społeczeństwie uczniowie omawiają kwestie dotyczące praw człowieka, poznają 
przejawy naruszania prawa (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, 
prawa humanitarne), działania, które mogą temu zaradzić, możliwości zaangażowania się  
w przedsięwzięcia na rzecz równości i tolerancji, w tym zapobiegania przemocy. 

Przedmiot ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania  
w rodzinie, społeczeństwie obywatelskim, narodzie. Realizacja treści nauczania w zakresie edukacji 
prawnej ma pomóc w zrozumieniu świata społecznego w sposób pragmatyczny, zapoznać z 
obowiązującymi regułami. Uczniowie poznają podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym prawo 
do prywatności, najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji  
o Prawach Dziecka.  W podstawie programowej zawarto także zagadnienia dotyczące ruchów 
społecznych, np.: ruch non-violence  Mahatmy Gandhiego, ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga 
oraz ruch emancypacji kobiet.  

8. Zajęcia etyki przygotowują uczniów do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych  
oraz za dokonywane wybory moralne, do stosowania zasad harmonijnego współistnienia  
i współdziałania ze środowiskiem społecznym. Wskazuje się również znaczenie człowieka                   
jako osoby, jego natury i godności, a także zwraca uwagę na  samokontrolę i pracę nad sobą, w tym 
przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny. 

9. Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo uwzględnia wątek tematyczny „Kobieta  
i mężczyzna, rodzina”, w którym zawarto tematy poświęcone obrazom miłości, rolom kobiety  
i mężczyzny oraz modelowi rodziny,  miejscu dziecka w życiu społecznym, przemianom życia 
społecznego sprzyjającym emancypacji kobiet, zmianom modelu rodziny w XX wieku. 

Finansowanie: 
Budżet Państwa. 

Osiągnięte efekty:  
Wyposażenie uczniów  w wiadomości i umiejętności i postawy określone w podstawie programowej  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie jest realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 36: Wprowadzenie zmian w zakresie zasiłków oraz świadczeń społecznych w celu wzrostu ich 
efektywności. 

Narzędzie 36:  Wprowadzenie zmian w zakresie zasiłków oraz świadczeń społecznych w celu wzrostu ich 
efektywności 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
ZUS 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne:  
Prowadzono dalsze prace nad założeniami do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Przygotowano 
dwa warianty projektu założeń. Projekt rozpatrywany był na Komitecie Rady Ministrów w grudniu 2014 r.  
Z uwagi na skutki finansowe dla finansów publicznych, rozpatrzenie dokumentu zostało odłożone do czasu 
uzyskania konsensusu między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Ministerstwem Finansów. 
 
Wdrożenie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. 
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poz. 559), na mocy której wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła od 1 maja 2014 r. do 800 zł (z 620 zł), 
od 1 stycznia 2015 r. wynosi ono 1 200 zł, a od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 1 300 zł - ustawa zgłoszona  
i procedowana w parlamencie jako projekt poselski. 

Rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie stworzenia, w ramach 
systemu świadczeń rodzinnych, mechanizmu „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie kryterium 
dochodowego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego 
wycofania (realizacja expose Prezesa Rady Ministrów – Pani Ewy Kopacz). Rozwiązanie wejdzie w życie z 
początkiem 2016 r.  

Programowe: 
Realizacja w okresie styczeń-grudzień rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego (w ramach programu opiekunowie niepełnosprawnych dzieci uprawnieni do świadczenia 
pielęgnacyjnego otrzymywali dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 200 zł miesięcznie). 
 
Inne: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące 
rehabilitacji leczniczej na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001 r.  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację 
leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457). 

Zakład finansuje rehabilitację leczniczą dla osób ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową 
niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po 
ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osób pobierających rentę okresową 
z tytułu niezdolności do pracy.  
Zakład prowadzi rehabilitację leczniczą w następujących profilach schorzeń:  

 w systemie stacjonarnym:  
 narządu ruchu, 
 układu krążenia, 
 układu oddechowego, 
 schorzeń psychosomatycznych, 
 schorzeń onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego 
 schorzeń narządu głosu, 

•w systemie ambulatoryjnym:  
 narządu ruchu, 
 układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie. 

Finansowanie:  
Na realizację w okresie styczeń-grudzień rządowego programu wspierania osób uprawnionych  
do świadczenia pielęgnacyjnego przeznaczono z budżetu państwa łącznie 255,7 mln zł. Kwota pochodzi ze 
sporządzonego z inicjatywy MPiPS, sprawozdania o realizacji w 2014 r. ww. programu (dane zebrane – za 
pośrednictwem wojewodów – z gmin).   

UWAGA: Wg danych Ministerstwa Finansów na ww. program przeznaczono kwotę 255.220 tys. zł.  Kwota ta 
odnosi się do środków uruchomionych ze stosownych rezerw celowych ( poz.25 oraz poz.34).Należy jednak 
mieć na uwadze, że w przypadku wystąpienia braków, wojewoda ma możliwość dokonywania przeniesień 
wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu 
państwa, w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Stad wynika różnica między danymi 
podawanymi przez MPiPS a MF. 

Na wypłaty świadczeń pielęgnacynych wydatkowano (łącznie ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe i ubezpieczenie zdrowotne) wydatkowano z budżetu państwa 1 150,7 mln zł. 

Działania ZUS w zakresie rehabilitacji leczniczej: 177 mln 932 tys. zł. z budżetu państwa. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowano, uzgodniono oraz przekazano do RM dwa warianty projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej. 

Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenie pielęgnacyjne łącznie ze składkami na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne wzrosły z 77,1 mln zł w okresie styczeń kwiecień 2014 r. do 



83 

 

105,3 mln zł w okresie maj-grudzień 2014 r. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zakres założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej, jak również harmonogram ich przyjęcia i wdrożenia 
uwarunkowany jest stanowiskiem poszczególnych resortów oraz Rządu  

Rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w 2014 r  ukończyło 77 771 osób. 
Rehabilitację uważa się za skuteczną, jeżeli po jej zakończeniu ubezpieczony nie korzystał z żadnych świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym 
lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji był zasiłek chorobowy nieprzekraczający 20 dni. 
Aktualnie opracowane dane dotyczące efektywności rehabilitacji leczniczej dotyczą roku 2012 r. (dane za rok 
2013 nie są jeszcze dostępne). Efektywność wyniosła 53,1%. 

 
Narzędzie 37: Zaprojektowanie nowego systemu pomocy społecznej oraz polityki wsparcia rodzin opartego 
na dwóch perspektywach: indywidualnej i gospodarstwa domowego 

Narzędzie 37:  Zaprojektowanie nowego systemu pomocy społecznej oraz polityki wsparcia rodzin opartego 
na dwóch perspektywach: indywidualnej i gospodarstwa domowego (rodziny) 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: Prowadzono dalsze prace nad założeniami do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 
Przygotowano dwa warianty projektu założeń. Projekt rozpatrywany był na Komitecie Rady Ministrów w 
grudniu 2014 r. Z uwagi na skutki finansowe dla finansów publicznych, rozpatrzenie dokumentu zostało 
odłożone do czasu uzyskania konsensusu między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Ministerstwem 
Finansów. 

Prowadzono, w ramach współpracy publiczno-społecznej, prace nad przygotowaniem zapisów nowelizacji 
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz podjęto działania zmierzające do umieszczenia projektu ustawy o 
przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej w wykazie prac legislacyjnych rządu. 

Programowe: W dniu 12 sierpnia 2014 r., dokument pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu  
i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” został przyjęty przez Radę Ministrów.  
W dokumencie przedstawiono projektowaną politykę państwa w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) ma usystematyzować działania w obszarze ekonomii 
społecznej w Polsce, wyznaczyć ścieżki rozwoju sektora i spowodować, że ów rozwój będzie widoczny w 
wymiarze społecznym i ekonomicznym. Program zakłada m.in. powstanie i utrzymanie 35 tys. miejsc pracy, 
głównie poprzez wdrożenie instrumentów bezzwrotnego wsparcia finansowego na poziomie regionalnym. 
Zasadniczym wyzwaniem jest jednak uzupełnienie na poziomie krajowym istniejących rozwiązań o trwałe 
mechanizmy finansowania zwrotnego, tj. zapewnienie dostępu m. in. do pożyczek i poręczeń i instrumentów 
innowacyjnych, takich jak np. social venture capital. KPRES zakłada wprowadzenie szeregu kompleksowych 
narzędzi, wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym określenie otoczenia prawnego sektora. W 
KPRES zaplanowano zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym: usług animacji lokalnej, usług na rzecz tworzenia nowych podmiotów ekonomii 
społecznej oraz usług na rzecz funkcjonujących przedsiębiorstw.  

Instytucjonalne: Przygotowano do wdrożenia system akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia 
ekonomii społecznej AKSES. Zarządzeniem Nr 13 Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. 
powołany został Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 

Skonsultowano zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Prowadzono prace nad stworzeniem koncepcji systemu monitorowania 
ekonomii społecznej. 

Inne: W 2014 roku zakończyła się realizacja większości projektów systemowych realizowanych w ramach 
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Działania 1. 2 PO KL 2007-2013. Obok projektów mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
kadry instytucji pomocy i integracji społecznej (studia, studia podyplomowe, specjalizacje I i II stopnia w 
zawodzie pracownik socjalny, szkolenia) najważniejszym  realizowanymi projektami były projekty, w  których 
w celu podniesienia efektywności działań i wzmocnienia systemu pomocy społecznej, wypracowano standardy 
usług pomocy i integracji społecznej. Rezultatami tych projektów są między innymi: standard usług 
opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania; standard pracy socjalnej dla osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi; standard interwencji 
kryzysowej; standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, standard pracy socjalnej z osobą starszą, standard 
superwizji i inne. Wypracowane rezultaty projektów  będą   wdrażane rekomendacjami lub aktami prawnymi,  
po  dokonaniu zmian w ustawie o pomocy społecznej (2015/2016 r.).   

Udzielane były pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych w ramach pilotażowego funduszu w projekcie 
systemowym „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Działania 1.4 
PO KL, realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. udzielono 
243 pożyczek na łączną kwotę 20 526 502,04 zł, a w ramach II obrotu - 11 pożyczek na łączną kwotę 
732 195,00 zł. 

Realizowany był szereg działań w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w 
Działaniu 1.2 PO KL, m.in. zrealizowano IV edycję konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w Polsce, 
opracowano podręcznik dotyczący stosowania klauzul społecznych, odbyło się 79 seminariów dot. stosowania 
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w których wzięło udział 1254 uczestników, na portalu 
Ekonomiaspoleczna.pl na bieżąco zamieszczano teksty przedstawiające problematykę ekonomii społecznej, 
zorganizowano 2 Konwenty Dyrektorów ROPS, zorganizowano Konferencję dla Parlamentarzystów w Senacie 
RP, w dniach 23-24.10.2014 r. odbyła się konferencja Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2014, w 
której wzięło udział 400 osób. 

W ramach projektu systemowego „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”  w 
Działaniu 1.2 zrealizowano szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie ogólnego poziomu wiedzy nt. 
uwarunkowań funkcjonowania sektora spółdzielczości socjalnej w Polsce, zwiększenie potencjału spółdzielni  
socjalnych oraz spółdzielców poprzez m.in. zwiększenie ich rozpoznawalności na rynku i wykreowanie 
pozytywnego wizerunku spółdzielni socjalnych i inicjatyw spółdzielczych wśród obywateli, a także zwiększenie 
poziomu kooperacji wewnątrz – oraz międzysektorowej pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej w zakresie wykorzystania instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez spółdzielczość socjalną. M.in. opracowano dokument pn. 
Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji 
usług społecznych użyteczności publicznej, przeprowadzono spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych 
działających w branży gastronomicznej, wydano dwa numery gazety spółdzielczej JAK robić biznes społeczny, 
przygotowano koncepcję interaktywnej, ogólnodostępnej bazy danych dotyczących spółdzielni socjalnych, w 
która będzie gromadziła jak najszerszy zakres danych statystycznych i informacji dotyczących sektora 
spółdzielczości socjalnej, trwały prace nad przygotowaniem i wdrożeniem 10 innowacyjnych modeli spółdzielni 
socjalnych działających w sferze usług społecznych użyteczności publicznej jako partnerstwa publiczno-
społecznego. 

Finansowanie:  
W ramach obecnych środków budżetowych. 
Finansowanie działań „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 
Nowy wymiar aktywnej integracji”  planowane jest zarówno ze środków budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, środków prywatnych oraz środków funduszy europejskich, zwłaszcza 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych 
programów operacyjnych. 
 
W ramach PO KL

*
:  

 4115 tys. zł (projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”), 

 1706 tys. zł (projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej 
oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”), 

 9684 tys. zł (projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”). 
*Są to kwoty szacunkowe, w przypadku projektu - „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii 
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społecznej”, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. 

Osiągnięte efekty: opracowano, uzgodniono oraz przekazano do RM dwa warianty projektu założeń do ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej; Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu  
i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”; Projekty systemowe PO KL – zakończono 
realizację większości projektów, a ponadto: 

 Uregulowano kwestię rozwoju ekonomii społecznej poprzez Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, 

 opracowany został projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej, 

 publikacje w ramach Biblioteki Pożytku Publicznego Serii Ekonomia Społeczna: „Ruchy nieformalne a 
kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych” oraz „Wspólna sprawa. 
Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości”, 

 dokument pn. Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami 
socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej, 

 wydane dwa numery gazety spółdzielczej JAK robić biznes społeczny, 

 koncepcja interaktywnej ogólnodostępnej bazy danych dotyczących spółdzielni socjalnych, 

 podręcznik pt. usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna, 

 wstępny katalog 10 innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych, 

 zorganizowane Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2014 (400 uczestników), 

 zrealizowana IV edycja konkursu (200 uczestników gali, przyznanie 10 znaków eS), 

 zorganizowana konferencja dla Parlamentarzystów, 

 zorganizowane 2 Konwenty Dyrektorów ROPS, 

 przeprowadzone 5 konferencji upowszechniających system akredytacji AKSES (123 uczestników), 

 zrealizowane studia podyplomowe Ekonomia społeczna (197 absolwentów), 

 opracowane „Narzędzie do badania satysfakcji klientów OWES”, 

 opracowany „Systemu akredytacji i standardów działania OWES – AKSES”, 

 utworzone 10 nowych partnerstw lokalnych, 

 opracowany podręcznik dotyczący stosowania klauzul społecznych, 

 przeprowadzone 79 seminariów dot. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 
(1254 uczestników), 

 zorganizowana konferencja pt. ”Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych”, 

 udzielonych 254 pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Należy kontynuować dotychczasowe działania celem ich realizacji zgodnie z założonym harmonogramem; 
zakres założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej, jak również harmonogram ich przyjęcia i wdrożenia 
uwarunkowany jest stanowiskiem poszczególnych resortów oraz Rządu.  

 

Narzędzie 38: Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy 

Narzędzie 38: Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki 
prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.).  

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
Szef Służby Cywilnej, PARP 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
W znowelizowanej ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 
2014 r. wprowadzono narzędzie wspierające zatrudnienie w postaci grantu na telepracę.  
Grant przyznawany jest pracodawcy/przedsiębiorcy (na podstawie umowy zawartej ze starostą) z Funduszu 
Pracy, w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. 
Służy pokryciu kosztów utworzenia stanowiska pracy dla: 

 bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w 
wieku do 6 lat  

 bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na 
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konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

Pracodawca w umowie musi zagwarantować zatrudnienie osoby, dla której utworzono w ten sposób miejsce 
pracy, przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu. 

Inne: 
W 2014 r. Szef Służby Cywilnej prowadził działania, które przede wszystkim miały na celu promowanie 
wdrażania w służbie cywilnej elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy. Działania te były częścią 
szerszego bloku inicjatyw ukierunkowanych na propagowanie wprowadzania w urzędach zatrudniających 
członków korpusu służby cywilnej rozwiązań ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych, w tym np. 
ruchomego czasu pracy. 
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowane zostały 2 spotkania eksperckie, podczas których jednym z 
kluczowych zagadnień jakie prezentowano, były kwestie związane z czasem pracy i możliwością wprowadzania 
w urzędach administracji rządowej ruchomego czasu pracy: 

 w maju odbyło się spotkanie eksperckie dla pracowników komórek kadrowych ministerstw, urzędów 
centralnych oraz urzędów wojewódzkich (udział wzięło około 80 gości); przeprowadzono prezentację 
poświęconą m.in. kwestiom związanym z czasem pracy i obowiązkami członków korpusu służby cywilnej; 
uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, brali udział w dyskusjach oraz korzystali z indywidualnych 
konsultacji z pracownikami Departamentu Służby Cywilnej oraz Departamentu Prawnego KPRM; 

 w październiku odbyła się III edycja zorganizowanych przez Departament Służby Cywilnej konsultacji dla 
pracowników komórek kadrowych, finansowych i szkoleniowych urzędów administracji rządowej pn. 
„Dowiedz się więcej, działaj sprawniej – dzień otwarty dla służby cywilnej” (udział wzięło ok. 300 osób); 
wśród prezentacji nt. dobrych praktyk stosowanych w urzędach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 
była prezentacja przygotowana przez pracowników KPRM nt. ruchomego czasu pracy i telepracy. 

Spotkania eksperckie organizowane przez Departament Służby Cywilnej – podobnie jak tzw. dni otwarte dla 
służby cywilnej – stanowią narzędzie upowszechniania wiedzy na temat prawidłowego stosowania przepisów 
ustawy o służbie – także w zakresie czasu pracy – i możliwości wprowadzania w służbie cywilnej elastycznych 
form zatrudnienia. 
Ponadto na stronie internetowej „Serwis Służby Cywilnej” w ramach zakładki „Pytania  
i odpowiedzi: obowiązki i uprawnienia” dodano w 2014 r. listę najczęściej zadawanych pytań  
w zakresie czasu pracy wraz odpowiedziami prezentującymi stanowisko Departamentu Służby Cywilnej. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła stronę internetową www.telepraca.gov.pl zawierającą 
informacje i wskazówki dotyczące telepracy zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. 

Finansowanie: 
Działania podejmowane przez PARP, MPiPS oraz Szefa S.C. nie powodowały kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
Upowszechnienie wiedzy nt. możliwości wykonywania telepracy w służbie cywilnej. 
Wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu ułatwienie podejmowania zatrudnienia w formie 
telepracy. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  zgodnie z planem.  

 
Narzędzie 39: Rozwój systemu aktywnej integracji 

Narzędzie 39:  Rozwój systemu aktywnej integracji 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: W dniu 12 sierpnia 2014 r., dokument pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu  
i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” został przyjęty przez Radę Ministrów.  
W dokumencie przedstawiono projektowaną politykę państwa w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 

Kontynuowano działania wspierająco-promujące w ramach programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
takich jak: 
-Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu Społecznemu, 

http://www.telepraca.gov.pl/
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-Świetlica – Dzieci – Praca – na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 
-Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności 

Inne: W 2014 roku zakończyła się realizacja większości projektów systemowych realizowanych w ramach 
Działania 1. 2 PO KL 2007-2013. Prowadzono prace przygotowawcze do wdrażania EFS w latach 2014-2020 w 
ramach PO PWER. 
Departament Wdrażania EFS (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) jako Instytucja 
Pośrednicząca (IP) dla Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy  
i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2014 roku kontynuował realizację projektu: 
„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. W 2014 r. prowadzone były prace dotyczące analizy 
założeń do Systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.  
Kontynuowano prace dotyczące określenia koniecznych zmian w narzędziu informatycznym  
w formularzu oraz arkuszu do importu danych oceny spełnienia standardów. Przygotowano propozycję 
tekstów i opisów funkcjonalnych narzędzia. W ramach działań związanych z akredytacją dokonano analizy 
systemu akredytacji OWES w kontekście wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, które muszą posiadać poszczególni 
pracownicy, aby spełnić standardy. Na jej podstawie przygotowano koncepcję realizacji działań szkoleniowych 
skierowanych do OWES w kontekście spełniania przez nich określonych standardów wraz z analizą budżetu i 
wskaźników. 
 
Ponadto, w okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego. Członkowie 
Komitetu jako ciało doradcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dostrzegli konieczność dostosowania 
produktu do głównych kierunków polityk horyzontalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęte 
prace spowodowały konieczność uzupełnienia systemu akredytacji, co pociągnęło za sobą szereg systemowych 
zmian w produkcie. Ostateczny produkt został podany do publicznego upowszechniania oraz wdrożenia w 
grudniu 2014 roku. Wówczas stał się jednocześnie dokumentem referencyjnym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy 52 audytów w OWES, które ostatecznie zostało ogłoszone 
31 grudnia 2014 r. 

W zakresie działań związanych z upowszechnianiem stosowania klauzul społecznych w I kwartale 2014 r. 
podjęto decyzję o zmianie produktu. Dotyczyła ona dopasowania narzędzia realizacji rezultatu do celu 
projektu, jakim jest upowszechnianie wiedzy na temat klauzul społecznych wśród jednostek administracji 
publicznej oraz podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP.  
W marcu 2014 r. uruchomiono rekrutację poprzez stronę internetową www.klauzulespoleczne.pl na seminaria 
poświęcone klauzulom społecznym. W okresie od marca do grudnia 2014 r. zorganizowano cykl seminariów 
dla pracowników administracji w których uczestniczyło łącznie 1254 osoby, co stanowi 125,40 % wartości 
docelowej. 

W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 wyodrębniono w Priorytecie 2. 
Aktywne społeczeństwo kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Aspekt 
reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej obecny był w działaniach na rzecz grup zmarginalizowanych i 
zagrożonych marginalizacją takich jak: niepełnosprawni, seniorzy, cudzoziemcy czy w obszarze 
przedsiębiorczości społecznej. 
 

Finansowanie: w ramach obecnych środków budżetowych(w tym ww. programy Ministra: Budżet Państwa – 
9.349,00 tys. zł. 
Finansowanie działań „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 
Nowy wymiar aktywnej integracji”  planowane jest zarówno ze środków budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, środków prywatnych oraz środków funduszy europejskich, zwłaszcza 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych 
programów operacyjnych. 

Wydatkowana kwota na realizację zadania, w ramach działania 1. 2 PO KL, według źródeł finansowania (w tys. 
zł): 
Ogółem: 48 647 410,28 PLN 
Budżet państwa: 7 297 111,55 PLN 
EFS: 41 350 298,73 PLN 

Środki FIO: 16 725 tys. zł. 

http://www.klauzulespoleczne.pl/
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Osiągnięte efekty:  
W ramach programów Ministra wsparcie uzyskało 100 inicjatyw samorządowych gmin i organizacji 
pozarządowych, w ramach których świadczono usługi aktywizacji społeczno-zawodowej oraz inicjowano 
lokalne programy rynku pracy; realizowano projekty systemowe PO KL osiągając zamierzone rezultaty 
projektowe ;Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” 

W 2014 r. dofinansowano z FIO 290 projektów wpisujących się w ten kierunek działania. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Większość zadań realizowano zgodnie z planem; należy kontynuować podjęte działania, w tym monitorować  
wdrażanie działań zawartych w KPPUiWS;  należy kontynuować programy resortowe z jednoczesną 
modyfikacją kierunków działań, na które będą uzyskiwały wsparcie finansowe 

 
 
Narzędzie 40: Poprawa dostępności do pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia dla osób 
zainteresowanych poprawą swojej sytuacji na rynku pracy oraz dla pracodawców 

Narzędzie 40: Poprawa dostępności do pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia dla osób 
zainteresowanych poprawą swojej sytuacji na rynku pracy oraz dla pracodawców 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych oraz wydłużania wieku 
emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.  

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r: 
W 2014 r. doskonalenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez publiczne służby 
zatrudnienia oraz indywidualnych planów działania realizowane było poprzez: 

 monitorowanie stosowania przepisów regulujących usługi rynku pracy oraz przygotowywanie propozycji 
zmian obowiązujących regulacji, upowszechnianie informacji o specyficznych rozwiązaniach w zakresie ich 
świadczenia oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących realizacji usług rynku pracy, 

 realizację projektów „Eurodoradztwo Polska” (EDP) i „Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego” (ELGPN) w ramach Programu Erasmus+,  

 doskonalenie metod pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i pracodawcami, 

 rozwijanie zasobów informacyjnych wykorzystywanych przez publiczne służby zatrudnienia w realizacji usług 
rynku pracy. 

Legislacyjne: 
W ramach działań legislacyjnych w 2014 r. realizowano następujące prace szczegółowe: 

 prace nad ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 598) w zakresie wprowadzenia profilowania pomocy dla 
osób bezrobotnych, modyfikacji świadczenia usług rynku pracy i nadzoru nad ich realizacją w związku z 
uchylaniem przepisów w zakresie standardów usług rynku pracy, integracji usług poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także wprowadzenia funkcji doradcy 
klienta, 

 udział w pracach nad przygotowaniem założeń do projektu ustawy o pracy na statkach morskich oraz 
opiniowanie projektu ustawy o pracy na statkach morskich w zakresie realizacji przez powiatowe urzędy 
pracy usługi pośrednictwa pracy na rzecz armatorów i marynarzy, 

 przygotowanie rozporządzeń do nowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw: 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014,poz. 667), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy 
dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014, poz. 631), 

 prace nad rozporządzeniem uchylającym rozporządzenie z dnia 14.10.2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego 
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy  
i doradcy zawodowego. 

Programowe: 
W ramach działań programowych w 2014 r. realizowano następujące prace szczegółowe: 
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 udzielanie urzędom pracy wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy i rozporządzeń w zakresie 
realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych planów działania, 

 udział w pracach przy modernizacji Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra 
właściwego ds. pracy w zakresie: upowszechniania ofert pracy, rozbudowy bazy o komponent zawierający 
informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy (targi pracy, giełdy pracy i szkolenia), a także przygotowania bazy do publikacji propozycji 
niesubsydiowanych staży i praktyk,  

 monitorowanie CBOP udostępnianej przez ministra właściwego ds. pracy w zakresie upowszechniania przez 
powiatowe urzędy pracy zgłaszanych do nich ofert pracy w celu udoskonalenia możliwości korzystania z 
zasobów tej bazy, 

 udział w pracach nad utworzeniem Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), w tym opracowywanie 
materiałów merytorycznych do upowszechniania w ramach wortalu;  

 opracowanie i upowszechnienie dwóch raportów rocznych z realizacji usług rynku pracy przez PSZ: 
„Informacja o realizacji usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2013 r.” oraz „Informacja 
o realizacji usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w urzędach pracy w 2013 r.”, 

 opracowanie i upowszechnienie ulotki informacyjnej na temat profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, 

 przygotowanie pracowników wojewódzkich urzędów pracy (WUP) do prowadzenia szkoleń dla pracowników 
powiatowych urzędów pracy (PUP) z zakresu stosowania Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych, 

 realizacja projektów „Eurodoradztwo Polska” (EDP) i „Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego” (ELGPN) w ramach Programu Erasmus+ poprzez: 
- opracowywanie i upowszechnianie informacji, materiałów i publikacji z zakresu poradnictwa zawodowego, 

w tym Zeszytu informacyjno-metodycznego doradcy zawodowego pt.: „Bezrobocie młodzieży: Rola 
strategii poradnictwa przez całe życie w reagowaniu na podaż pracy i popyt na nią”; przekazanego PSZ i 
OHP, 

- przygotowanie nowego serwisu internetowego promującego projekt oraz upowszechnianie dotychczas 
opracowanych produktów na stronie eurodoradztwo.praca.gov.pl, 

- organizację spotkań w ramach Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, 
dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych i kompetencji doradcy klienta w PSZ, 

- przygotowanie pakietu materiałów promocyjnych,  
- udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach z zakresu poradnictwa zawodowego w kraju i za granicą, 

 udostępnianie urzędom pracy internetowej i papierowej wersji narzędzia Kwestionariusz Zainteresowań 
Zawodowych (KZZ) i administrowanie tym programem. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem narzędzia 
przez doradców zawodowych i prace nad nowymi funkcjami w KZZ w celu ułatwienia pracy doradcom 
zawodowym oraz usprawnienia diagnozowania za pomocą KZZ osób korzystających z usług urzędów pracy. 
Udostępnienie internetowej wersji narzędzia OHP; 

 prowadzenie nadzoru nad szkoleniami z KZZ organizowanymi przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym 
udostępnianie serwera szkoleniowego KZZ na czas trwania szkoleń;  

 udostępnianie urzędom pracy programu „Doradca 2000” wspierającego pracę doradców zawodowych; 

 współpraca z CRZL i merytoryczny nadzór nad realizacją projektu „Narzędzie do badania kompetencji” w tym 
udział w pracach komisji przetargowej, w wyniku których wyłoniono wykonawcę projektu, opiniowanie 
produktów powstałych w ramach projektu oraz udział w pracach Komitetu Sterującego projektu. 

Udzielano także odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
Inne: 
Mając na uwadze zwiększenie dostępu do usług rynku pracy oraz innych form udzielanej pomocy MPiPS 
kontynuował działania mające na celu wprowadzanie i rozwój systemów teleinformatycznych publicznych 
służb zatrudnienia zapewniających spójny system obsługi rynku pracy. Zapewniono utrzymanie i rozwój, w 
szczególności dostosowanie do zmian prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do niej, wymagań funkcjonalnych użytkowników 
końcowych oraz projektów pilotażowych PSZ, następujących aplikacji Systemu Teleinformatycznego PSZ: 
Aplikacja Centralna, Oprogramowanie Syriusz

std
, WUP-Viator, Broker SI PSZ, hurtownię danych CeSAR, Rejestr 

Instytucji Szkoleniowych, Zatrudnienie Cudzoziemców, Słowniki Centralne, Monitoring Zawodów Deficytowych 
i Nadwyżkowych, Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia, Kwestionariusz 
Zainteresowań Zawodowych, Doradca 2000, Podsystem Wydatków Informatycznych oraz wsparcie dla 

http://eurodoradztwo/
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użytkowników końcowych. 

Wdrożono produkcyjnie zmodernizowany internetowy serwis informacyjny publicznych służb zatrudnienia 
Wortal PSZ (www.psz.praca.gov.pl) w zakresie części centralnej oraz 28 podstron powiatowych i wojewódzkich 
urzędów pracy, dedykowany dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. 
Uruchomiono produkcyjnie zmodernizowaną Centralną Bazę Ofert Pracy (www.oferty.praca.gov.pl) 
prezentującą oprócz ofert pracy krajowe i zagraniczne, w tym pozyskane w ramach sieci EURES, oferty staży 
pracy i przygotowania zawodowego dorosłych, także informacje o giełdach pracy, targach pracy, szkoleniach, 
spotkaniach informacyjnych, grupowych poradach zawodowych i informacjach zawodowych organizowanych 
przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. 

Rozbudowano Oprogramowanie Syriusz
std

 (www.praca.gov.pl) o funkcjonalność świadczenia kolejnych usług 
elektronicznych, w szczególności obsługę wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej, wniosku o 
skierowanie na szkolenie, wniosku o wydanie zaświadczenia, wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie 
stażu, pisma do urzędu. 
 
W roku 2014, w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki kontynuowano realizację projektu: „Narzędzie do badania kompetencji”(NBK).  
W 2014 r. kontynuowane były prace związane z opracowaniem pierwotnej wersji NBK w wersji papier – 
ołówek oraz internetowej, a także z przeprowadzeniem badań konstrukcyjnych i pilotażowych narzędzia. 
Zakończone zostały prace związane z przeprowadzeniem działań standaryzacyjnych wśród potencjalnych 
użytkowników narzędzia do badania kompetencji. Na podstawie prowadzonych badań standaryzacyjnych 
kontynuowano prace związane z przygotowaniem środowisk oraz wdrożeniem NBK  

w środowisku testowym, szkoleniowym i produkcyjnym w jednostkach PSZ i OHP. Kontynuowano prace 
związane z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników, administratorów i trenerów z jednostek PSZ i OHP. 
Kontynuowano także proces rekrutacji uczestników szkoleń. 

Jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy  
i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2014 MPiPS (DWF) kontynuował realizację 
projektu: „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”. W 2014 r. 
przeprowadzono działania popularyzujące rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu, tj. wydrukowano i 
rozesłano do odbiorców na terenie kraju dwie publikacje książkowe: raport końcowy z przeprowadzonych 
badań pn. „Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania” i poradnik dotyczący 
metodologii profilowania bezrobotnych pn.”Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. 
Teoria i praktyka” oraz zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. 
Osiągnięto zakładane cele projektu. 
W 2014 roku kontynuowano realizację projektu: „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego 
publicznych służb zatrudnienia”. 
W 2014 r. wdrożono system Broker SI PSZ, zapewniano usługę wsparcia oraz asysty technicznej związanej z 
realizacją wdrożeń systemu informacyjnego PSZ, wdrożono centralną infrastrukturę PSZ, zapewniono usługę 
wsparcia IaaS dla potrzeb PSZ, zaimplementowano i wdrożono narzędzia nowoczesnej komunikacji (wortal 
PSZ, platforma e-learningowa, moduł CBOP), zmodernizowano hurtownię danych (CeSAR). Ponadto 
przeprowadzono szkolenia w zakresie korzystania ze zmodernizowanego systemu informacyjnego PSZ. 
Osiągnięto zakładane cele projektu. 

Finansowanie: 
W 2014 r. na realizację działań wydatkowano 153 tys. zł, z tego: 39 tys. zł ze środków Funduszu Pracy oraz  
114 tys. zł ze środków budżetu państwa. 

Działania w zakresie modernizacji systemów teleinformatycznych PSZ zostały sfinansowanie z Funduszu Pracy 
zgodnie z planem wydatków na 2014 r. przeznaczonych na koszty zadań związanych z „wprowadzaniem, 
rozwijaniem i eksploatacją systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach 
zatrudnienia” zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 
2014 r. była to kwota 17 408 448,00 zł. 
 
Finansowanie projektów: 
Projekt „Narzędzie do badania kompetencji”(NBK).  
Ogółem: 1 829 579,95 zł, zgodnie z Krajowym Systemie Informatycznym (kwota wydatków uznanych za 
kwalifikowalne dla wniosków o płatność zaakceptowanych w roku 2014). 

http://www.psz.praca.gov.pl/
http://www.oferty.praca.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/
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Budżet państwa: 274 436,99 zł 
EFS:1 555 142,96 zł 

Projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”. 
Ogółem: 313 015,65 zł 
Budżet państwa: 46 952,35 zł 
EFS: 266 063,30 zł 

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. 
Ogółem:  30 374 569,15  zł 
Budżet państwa: 4 556 185,36 zł  
EFS:  25 818 383,79 zł 

Osiągnięte efekty:  
Efekty realizacji zadania w 2014 r.: 

 zapewnienie dostępu do informacji, materiałów i specjalistycznych wydawnictw dla pośredników pracy, 
doradców zawodowych oraz liderów klubów pracy z publicznych służb zatrudnienia (w tym Zeszytu 
informacyjno-metodycznego doradcy zawodowego i ulotki nt. profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych); 

 zobrazowanie, w ujęciu statystycznym, realizacji przez urzędy pracy w 2013 r. usług: pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy i poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 

 1356 doradców zawodowych z urzędów pracy i OHP przeszkolonych ze stosowania Narzędzia do badania 
kompetencji; 

 161 pracowników publicznych służb zatrudnienia uczestniczących w konferencji, seminariach i spotkaniach, 
organizowanych w ramach realizowanych projektów; 

 49 pracowników WUP przygotowanych do prowadzenia szkoleń dla pracowników PUP z zakresu 
stosowania Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych; 

 stały dostęp do internetowej wersji programu „Doradca 2000” dla uprawnionych doradców zawodowych 
oraz innych osób zainteresowanych; 

 stały dostęp do internetowej wersji testu „KZZ” dla uprawnionych doradców zawodowych; wzrost liczby 
doradców zawodowych uprawnionych do korzystania z KZZ; 

 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 

 w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, 

 w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. 
Podjęte działania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy pracowników publicznych służb zatrudnienia w 
zakresie realizacji ustawowych działań związanych z usługami rynku pracy oraz indywidualnymi planami 
działania. Powinny także ułatwić realizację tych działań na rzecz bezrobotnych oraz pracodawców. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
W projekcie „Narzędzie do badania kompetencji”(NBK).  występowały problemy związane  
z rekrutacją na szkolenia. Problemy z rekrutacją na szkolenia dotyczące narzędzia do badania kompetencji 
związane były z faktem, iż osoby decyzyjne w urzędach pracy nie chciały wysyłać wszystkich swoich doradców 
zawodowych na szkolenia m.in. z powodu licznych obowiązków służbowych. Powyższe wynikało m.in. z faktu, 
iż w związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
nastąpiły istotne zmiany w organizacji pracy służb zatrudnienia w Polsce (zakres zmian nie był znany w 
momencie tworzenia założeń projektowych), polegające m.in. na nałożeniu nowych obowiązków na 
pracowników PSZ (m.in. nowa funkcja  doradcy klienta). Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż pracownicy 
urzędów pracy pełniący rolę doradcy klienta uczestniczyli w okresie realizacji projektu NBK w szkoleniach 
organizowanych przez MPiPS przygotowujących ich do realizacji nowych zadań. 

Poza tym Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 
Narzędzie 41: Zwiększenie zakresu zlecania usług i instrumentów rynku pracy  w sposób promujący 
efektywną aktywizację bezrobotnych, którzy mają największe trudności w znalezieniu pracy, w tym w celu 
odpowiedniego wykorzystania zasobów pracy na obszarach wiejskich 

Narzędzie 41: Zwiększenie zakresu zlecania usług i instrumentów rynku pracy w sposób promujący 
efektywną aktywizację bezrobotnych, którzy mają największe trudności w znalezieniu pracy, w tym w celu 
odpowiedniego wykorzystania zasobów pracy na obszarach wiejskich. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
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demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
 
Legislacyjne: nowelizacją ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598), wprowadzono możliwość zlecania z poziomu 
województwa działań podejmowanych przez agencje zatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych. 
 
Programowe: Zakończona została realizacja Projektu pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” . Projekt pilotażowy 
„Partnerstwo dla pracy” miał na celu wypracowanie modelu współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami 
pracy, powiatowymi urzędami pracy, dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy 
na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych.  

Została przeprowadzona ewaluacja projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy”.  

W ramach pilotażu działaniami aktywizacyjnymi zostało objętych: 

 2 952 uczestników pilotażu w trzech województwach, tj. 984 uczestników pilotażu w jednym 
województwie. 

Uczestnikami pilotażu były:  

 osoby długotrwale bezrobotne - co najmniej 50% uczestników pilotażu,  
 bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia. 

Uczestnikami mogły być także osoby mieszkające na terenach wiejskich, jednak MPiPS nie dysponuje 
statystyką w tym zakresie. 

Finansowanie:  
Środki wydatkowane w latach 2013-2014 na projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” wyniosły 18 967,2 tys. 
zł. (wg sprawozdań finansowych wojewódzkich urzędów pracy). 
Koszt ewaluacji projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” wyniósł 779 700, 00 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Efektem pilotażu są  opracowane trzy raporty, w tym raport końcowy zawierający m. in. opis najważniejszych 
badań, w tym wnioski i rekomendacje szczegółowe dotyczące przetestowania modelu kontraktowania usług 
aktywizacyjnych.   

Przetestowany został model kontraktowania (zlecania) usługi aktywizacyjnej (rozumianej jako kompleks 
działań lokujących bezrobotnych na rynku pracy), który inspirowany był rozwiązaniami w zakresie współpracy 
służb zatrudnienia z podmiotami niepublicznymi w innych krajach oraz wypracowanymi rozwiązaniami 
krajowymi. 

Dokonana została ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych nowych rozwiązań w zakresie 
kontraktowania usługi aktywizacyjnej, w szczególności wypracowano zasady szczegółowe i rozwiązania 
konieczne dla systemowego wdrożenia tego rozwiązania na polskim rynku pracy. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): Zadanie jest 
realizowane zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 42: Stworzenie jednolitego systemu prognozowania i monitorowania popytu na pracę 

Narzędzie 42: Stworzenie jednolitego systemu prognozowania i monitorowania popytu na pracę 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw.     

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
PARP 

Działania realizowane w 2014 r.:  

Instytucjonalne: 
W 2014 roku opracowano system pozwalający na prognozowanie zatrudnienia w skali ogólnokrajowej i 
poszczególnych województw, nie tylko w ujęciu globalnym ale również w przekroju grup zawodowych. Tak 
szczegółowe przekroje prognoz mają istotne znaczenie praktyczne, pozwalają one bowiem odbiorcom prognoz 
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uzyskać wiedzę na temat przewidywanych tendencji rozwoju zatrudnienia w poszczególnych grupach 
zawodowych. Wiedza ta odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji o pożądanych, z punktu widzenia rynku 
pracy, kierunkach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także o wyborze zawodów. 

Kontynuowano prace nad narzędziem prognostycznym. W serwisie „System prognozowania” opublikowano 
wyniki prognoz zatrudnienia 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w Polsce. 
Ponadto opracowano następujące raporty nt. prognozowania zatrudnienia:  

- raport końcowy zawierający wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów  
statystycznych NUTS II do 2020 r., 

- raport końcowy zawierający wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i sektorów do 2020 
r., 

- raport końcowy zawierający syntetyczne wyniki i wnioski z prognoz zatrudnienia według grup zawodów do 
2020 r. w ujęciu globalnym, 

- raport końcowy pt.: „Prognozy zatrudnienia wg grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa 
łódzkiego”. 

Zorganizowano konferencję międzynarodową podsumowującą dorobek modułu badawczego pt. "System 
prognostyczno - informacyjny zatrudnienia w Polsce". W trakcie konferencji oficjalnie upubliczniono narzędzie 
prognostyczne. Narzędzie jest dostępne na stronie www.prognozowaniezatrudnienia.pl.  
 
Inne:  
1. realizacja IV edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz realizacja działań związanych z upowszechnieniem jej 
wyników orz przygotowanie do realizacji V edycji. 
2. uwzględnienie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój działań związanych z realizacja kolejnych 
edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego i dostosowanie go do potrzeb interesariuszy, przede wszystkim 
przedsiębiorców/pracodawców oraz decydentów. 
3. uwzględnienie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój działań związanych z powołaniem 
Naczelnej Rady Kompetencji (w programie nazwanej Rada Programowa) i Sektorowych Rad Kompetencji, 
składających się z przedstawicieli środowiska edukacji i biznesu, które będą wskazywać kierunki kształcenia 
zawodowego zgodne z potrzebami gospodarki. 

Finansowanie: 
Na realizację IV edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz realizacja działań związanych z upowszechnieniem jej 
wyników wydatkowano 2 887 010,99 zł. 

Uruchomienie, utrzymanie i obsługa jednego portalu IT zawierającego globalne prognozy popytu na pracę z 
ogólnopolskim dostępem  on-line” obejmującą m.in. koszty związane z narzędziem prognostycznym 
wydatkowano w latach 2011-2014  kwotę 947 623, 71 złotych. 

Osiągnięte efekty:  
Powstanie narzędzia służącego do prognozowania zatrudnienia w skali ogólnokrajowej i poszczególnych 
województw, nie tylko w ujęciu globalnym ale również w przekroju grup zawodowych. 

Publikacja wyników IV edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego (wersja papierowa i elektroniczna); liczba uczestników 
regionalnych seminariów 320; liczba odwiedzin na stronie www: 67 337. 

Zapewnienie finansowania na działania związane z powołaniem Rady Programowej oraz sektorowych rad ds. 
kompetencji oraz realizacje Bilansu Kapitału Ludzkiego. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Działanie jest realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 43: System włączania osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy - poza chronionym 
rynkiem pracy (zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej) 

Narzędzie 43: System włączania osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy - poza chronionym 
rynkiem pracy (zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej) 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.    
Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, Szef Służby Cywilnej 

Działania realizowane w 2014 r.:  

http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/
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Legislacyjne: 
Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 
poz. 1645) (weszła w życie 1 kwietnia 2014 r.) wprowadzono zrównanie pomocy w formie subsydiów 
płacowych dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych uniezależniając je od rynku, na 
jakim funkcjonuje pracodawca (pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej i pracodawcy działający na 
otwartym rynku pracy).  

Programowe: 
W 2014 r. Szef Służby Cywilnej realizował działania wynikające z Krajowego Programu Działań na Rzecz 
Równego Traktowania na lata 2013-2016. Jednym z celów szczegółowych ww. programu jest „Podnoszenie 
poziomu wiedzy w zakresie równego traktowania wśród pracowników i wśród pracownic instytucji publicznych 
(w tym sędziów, urzędników/urzędniczek czy funkcjonariuszy/funkcjonariuszek służb porządku publicznego)”. 
Działaniem prowadzącym do osiągnięcia tego celu było wprowadzenie problematyki dotyczącej równego 
traktowania do zakresu tematycznego służby przygotowawczej dla pracowników oraz postępowania 
kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej. 

Inne:  
1) Realizacja projektu pn. Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz 
przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.  

2) Realizacja projektu pn. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

3) Realizacja projektu szkoleniowego pn. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy: 
W maju 2014 r.,  w ramach podnoszenia wśród członków korpusu służby cywilnej wiedzy na temat zasad 
naboru z uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowało szkolenia adresowane do przedstawicieli administracji publicznej szczebla 
rządowego, centralnego i wojewódzkiego, pn. „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy”.  Szkolenia 
prowadzili pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Departamentu 
Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W szkoleniach udział wzięło ponad 900 pracowników 
urzędów administracji publicznej. Przedmiotem szkoleń było omówienie tematyki związanej z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa. W części 
szkolenia dotyczącej naboru zwracano uwagę na prawidłowe rozumienie zasady pierwszeństwa w 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wskazywano również przykłady nieprawidłowości w procesie naboru i 
wyjaśniano istoty naruszeń. Przedstawiciele DSC KPRM i BON udzielali także wyjaśnień w indywidualnych 
przypadkach zgłaszanych przez uczestników szkolenia.  

W celu dotarcia do osób niepełnosprawnych, jako potencjalnych kandydatów do pracy w służbie cywilnej, 
przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej w kwietniu 2014 r. przeprowadzili jednodniowe szkolenie dla 
pracowników 8 Oddziałów Fundacji Aktywizacja: pośredników pracy, specjalistów ds. wejścia na rynek pracy 
oraz trenerów pracy. W trakcie szkolenia przedstawiono praktyczne aspekty związane z przystąpieniem do 
naboru do służby cywilnej oraz omówiono zasadę pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  
W efekcie szkoleń informacje na temat naboru do służby cywilnej z uwzględnieniem praw osób 
niepełnosprawnych są dostępne dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem pracowników Fundacji, co 
pozwala na właściwe ich przygotowanie do ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej, w tym uniknięcie 
najczęściej popełnianych błędów. 

W czerwcu 2014 r. przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej po raz kolejny wzięli udział w targach pracy „Z Ochotą 
do Pracy” organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ochota we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. 
Oferta targów pracy skierowana była m.in. do osób niepełnosprawnych. Goście odwiedzający stanowisko 
służby cywilnej mogli uzyskać informacje na temat tej służby, a w szczególności zasad naboru. Osobom 
zainteresowanym stanowiskami pracy prezentowano oferty dostępne w bazie ogłoszeń o wolnych 
stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a także udzielano wskazówek, w jaki sposób sporządzić ofertę oraz jak 
przygotować się do udziału w naborze. Natomiast osobom niepełnosprawnym dodatkowo wyjaśniano, na 
czym polega obowiązująca w naborze do służby cywilnej zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu.  

W październiku 2014 r. po raz kolejny zorganizowano coroczne konsultacje dla pracowników urzędów pn. 
„Dowiedz się więcej, działaj sprawniej – dzień otwarty dla służby cywilnej”. W trakcie spotkania wyjaśniano 
kwestie związane ze stosowaniem przepisów dotyczących służby cywilnej  
w formie bezpośredniej rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin. W ramach stanowisk konsultacyjnych 
przygotowane zostały również stanowiska, przy których pracownicy odpowiedzialni za realizację polityki 
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kadrowej w urzędach mogli uzyskać informacje związane z prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących 
uprawnień i obowiązków osób niepełnosprawnych, w tym również od zaproszonego do udziału  
w przedsięwzięciu przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Departament Służby Cywilnej prowadzi również regularny monitoring ogłoszeń o naborach zamieszczanych w 
bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Analizie podlega treść ogłoszeń m.in.  
w zakresie wymagań związanych ze stanowiskami pracy, prawidłowego informowania kandydatów o prawach i 
obowiązkach związanych ze stosowaniem pierwszeństwa w zatrudnieniu oraz opis warunków pracy, jako 
szczególnie istotna informacja z punktu widzenia osób niepełnosprawnych – ważne jest, aby informacja ta 
oddawała rzeczywisty charakter stanowiska pracy, umożliwiając tym osobom, po ocenie swoich możliwości, 
podjęcie świadomej decyzji o przystąpieniu do naboru. W wyniku analizy treści ogłoszeń do urzędów 
skierowano około 130 wystąpień, w tym również dotyczących kwestii istotnych z punktu widzenia osób 
niepełnosprawnych. 

Wspierając zatrudnienie osób niepełnosprawnych również poza służbą cywilną począwszy od 2013 r. 
Departament Służby Cywilnej w umowach z wykonawcami, realizowanymi w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stosuje zapisy, w których wymaga  
od wykonawców – stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego  
tzw. „klauzuli społecznej” – aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnili na podstawie umowy o pracę 
co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i powierzyli tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją 
zamówienia. W konsekwencji w ramach projektów zatrudnione zostały 3 osoby niepełnosprawne. 
 
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Celem Programu FIO jest zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja pozwala  obywatelom 
na angażowanie się w działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz wszelkie inne rodzaje aktywności 
społecznej. Przyczynia się także do rozwoju i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych. 

W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 organizacje pozarządowe mogą 
otrzymać dofinansowanie na realizację projektów w każdej ze sfer pożytku publicznego określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowane są projekty nastawione przede wszystkim na integracje 
społeczną oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także ograniczające wykluczanie społeczne osób 
niepełnosprawnych. Projekty takie, w konkursie FIO 2014, zostały dofinansowane w ramach kierunku działania 
5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, w priorytecie 2. 

Finansowanie: 

- projekty Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w 2014 r. na 
realizację projektu wydatkowano 5 091647,47 zł; 

- projekt Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – w 2014 r. na realizację projektu wydatkowano 
3 918 093,92 zł; 

- projekt szkoleniowy pn. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy nie generował dodatkowych 
obciążeń dla finansów publicznych z tego względu, że realizowany był on przez MPiPS w ramach posiadanych 
na 2014 r. środków budżetowych. 

-  środki z FIO: 2 754 290,96 zł. 

Osiągnięte efekty:  

Po wejściu w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. poz. 1645), od 1 kwietnia 2014 r. wszyscy pracodawcy uprawnieni do otrzymywania 
dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych otrzymują wsparcie w jednakowej 
wysokości, uzależnionej wyłącznie od stopnia niepełnosprawności zatrudnianego pracownika a nie posiadania 
statusu zakładu pracy chronionej.  

W ramach realizacji projektu pn. Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz 
przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach (stan na koniec XII 
2014 r.).: 
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 przygotowano 15 ekspertyz z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach; 

 opracowano 200 charakterystyk zawodów; 

 opracowano komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania oceny ergonomicznej i 
dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 zakończono 15 wizualizacji komputerowych opracowanych z zastosowaniem technik rzeczywistości 
wirtualnej, dot. przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych o specyficznych 
potrzebach; 

 przeprowadzono ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną, w ramach której udało się dotrzeć 
do 980 000 pracodawców; 

 opracowano publikację zawierającą ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, 
pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych; 

 udzielono 4 625 porad w ramach punktów informacyjno-doradczych  

 zrealizowano 360 spotkań informacyjnych w ramach punktów informacyjno-doradczych; 

W ramach realizacji projektu pn. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(stan na koniec XII 2014 r.): 

 przeprowadzono wizytę studyjną u partnera ponadnarodowego w Irlandii, w trakcie której 
zaprezentowano efekty testowania z rekomendacjami zmian do produktu finalnego; 

 zorganizowano 2 spotkania grup roboczych (I - organizacje pozarządowe,  
II - administracja rządowa i samorządowa); podczas spotkań odbyły się konsultacje propozycji zmian 
do ostatecznej wersji produktu finalnego; 

 odbyły się 2 seminaria dot. problematyki zatrudnienia wspomaganego; 

 opracowano raport z analizy rzeczywistych efektów wypracowanego  
i przetestowanego produktu finalnego; 

 opracowano raport finansowy dot. kosztów związanych z zatrudnianiem trenera pracy; 

 przeprowadzono ewaluację zewnętrzną wstępnej wersji produktu finalnego; 

 opracowano ostateczną wersję produktu finalnego - wytyczne dotyczące świadczenia usług przez 
trenerów pracy - składającego się z 3 zestawów narzędzi - do rekrutacji, szkolenia oraz zarządzania i 
monitorowania pracy trenerów pracy; 

 przeprowadzono walidację produktu finalnego. 
 
W 2014 r. nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej – z poziomu 
3,4% w 2013 r., do poziomu 3,7 w roku 2014. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest efektywnie i terminowo. 

 
Narzędzie 44: Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w szczególności w najbardziej efektywnych jego 
formach (uczenie się w pracy i środowisku zaangażowania społecznego, krótkie formy kursowe). 

Narzędzie 44: Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w szczególności w najbardziej efektywnych jego 
formach (uczenie się w pracy i środowisku zaangażowania społecznego, krótkie formy kursowe). 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MNiSW, MG, MPiPS, PARP 
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Działania podjęte w 2014 r.: 
Legislacyjne:  
MEN poszerzył katalog podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe poprzez upoważnienie szkół 
zawodowych dla młodzieży do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach obszaru 
zawodowego, w którym kształcą (nowelizacja ustawy o systemie oświaty). Doprecyzowano przepisy 
otwierające system egzaminów zewnętrznych na potwierdzanie kwalifikacji uzyskanych w ramach aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych i osób poszukujących pracy (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy). 

11 lipca 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję potwierdzania efektów uczenia 
się uzyskanych poza systemem formalnym. Instytucja ta ma na celu ułatwienie dostępu do szkolnictwa 
wyższego osobom posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości.  

Wspomniana powyżej nowelizacja ustawy na kierunkach studiów o profilu praktycznym wprowadziła 
możliwość prowadzenia tzw. kształcenia dualnego, czyli przemiennie w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy. Zakłada się, że forma ta będzie 
szczególnie atrakcyjna dla osób dorosłych, którzy podejmą studia i będą mogli ją pogodzić z pracą zawodową 
poprzez odbywanie części programu kształcenia w miejscu pracy .  

Programowe: 
W MEN opracowano przykładowe programy nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wydano szereg publikacji adresowanych do 
organizatorów i podmiotów prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych, w tym Informator o kursach 
e-learningowych do kształcenia zawodowego oraz Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe. 

W ramach Priorytetu II PO KL pod nadzorem PARP było realizowanych 14 projektów innowacyjnych  
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W 2014 roku odbyła się walidacja 8 produktów przygotowanych  
w ramach realizowanych projektów, przy czym jeden z projektów został zwalidowany warunkowo i ostateczna 
decyzja została podjęta w 2015 roku. W pozostałych 6 projektach walidacja przygotowanych produktów 
będzie miała miejsce w 2015 r. 

Instytucjonalne:  
Na stronie internetowej KOWEZiU udostępniono bazę 169 kursów do kształcenia zawodowego wytworzonych 
w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w 
uczeniu się przez całe życie”.  

Inne:  

1. kontynuacja realizacji projektu Firmy Rodzinne 2, 

2. funkcjonowanie bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl. 

Ponadto w MPiPS przygotowano szereg materiałów informacyjnych promujących i wspierających uczenie się 
przez całe życie. Rozbudowano funkcjonalności systemu informatycznego i przygotowano zasoby informacyjne 
o wszelkich formach aktywizacji mających na celu podnoszenie kompetencji bezrobotnych. 

Finasowanie: 
Na kontynuację realizacji projektu Firmy Rodzinne 2 wydatkowano 3 678 042,75 zł. z EFS. 
Funkcjonowanie bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl. kosztowało 1 053 099,35 zł. z EFS. 
Dofinansowanie projektów innowacyjnych: 6 964 757,74 zł z EFS 
Na działania MPiPS wydatkowano środki Funduszu Pracy w wysokości 94 744 zł. 
Pozostałe działania nie wymagały nakładów finansowych. 

Ponadto w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej przewidziano odrębną wagę dla słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, co gwarantuje dofinansowanie dla samorządów w zakresie realizacji 
zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu warunków prowadzenia kształcenia ustawicznego w tej 
formie pozaszkolnej. 

Osiągnięte efekty:  
Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym weszła w życie 1 października 2014 r. Senaty uczelni są 
zobowiązane, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., podjąć uchwały w sprawie organizacji potwierdzania 
efektów uczenia się na uczelni. 

W ramach realizacji projektu Firmy Rodzinne 2 zrekrutowanych zostało 415 pracowników ze 186  

http://www.inwestycjawkadry.pl/
http://www.inwestycjawkadry.pl/
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przedsiębiorstw. 

Liczba odsłon portalu www.inwestycjawkadry.pl. wyniosła  130 476 408; liczba zarejestrowanych instytucji 
szkoleniowych wyniosła 12 046. 

Zwalidowano pozytywnie 7 produktów finalnych, dzięki czemu rozpoczęto etap upowszechniania i włączania 
do praktyki społeczno-gospodarczej w/w produktów wytworzonych w ramach przedmiotowych projektów. 

Opracowano, wydano i upowszechniono następujące publikacje:  
 informator „Pomoc dla pracodawców i pracowników oferowana przez urzędy pracy”, 
 7 broszur informacyjnych prezentujących bardziej szczegółowo możliwości wsparcia dla pracodawców 

oferowane przez urzędy pracy,  
 ulotkę nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 
 poradnik dla urzędów pracy pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach”, 
 broszurę informacyjną „Szkolenia, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji 

bezrobotnych 2009-2013”. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 45: Budowa Polskiej Ramy Kwalifikacji jako części europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe 
życie i spójnej z Europejską Ramą Kwalifikacji.  

Narzędzie 45: Budowa Polskiej Ramy Kwalifikacji jako części europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe 
życie i spójnej z Europejską Ramą Kwalifikacji 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy.   

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MNiSW, MG, MPiPS, PARP, MIR 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
W 2014 r. w ramach Międzyresortowego Zespołu rozpoczęto prace nad ustawą o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji. Do udziału w posiedzeniach Zespołu zaproszono także przedstawicieli resortów niebędących 
członkami Międzyresortowego Zespołu, którzy wyrażali zainteresowanie udziałem w pracach nad ustawa o ZSK  
tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Na posiedzeniu Zespołu w dniu 9 kwietnia 2014 r. zdecydowano, że na mocy §7 ww. Zarządzenia Nr 13 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. w ramach Zespołu powołana zostanie grupa robocza, złożona z 
przedstawicieli resortów uczestniczących w pracach Zespołu, IBE oraz PARP. Grupa robocza pracowała w 
kwietniu i maju 2014 r. Na jej posiedzeniach opracowano materiał pn. Tezy do uregulowania prawnego 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Materiał ten został omówiony na posiedzeniu Zespołu w dniu 19 maja 
2014 r. Na tym samym posiedzeniu Zespół jednogłośnie podjął decyzje o prowadzeniu przez Ministra Edukacji 
Narodowej prac nad „horyzontalną" ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Na tym samym 
posiedzeniu Zespołu, na podstawie uchwały Komitetu Sterującego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia 
się przez całe życie, zdecydowano o powierzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości roli podmiotu 
prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.  

W oparciu o tezy przygotowane przez grupę roboczą opracowany został projekt założeń do ustawy  
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który następnie został omówiony na posiedzeniu Zespołu w dniu 29 
lipca 2014 r. Po uzgodnieniu przez Międzyresortowy Zespół, MEN jako jego przewodniczący skierował projekt 
założeń do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w dniu 1 sierpnia br. 

Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Założeń był we wrześniu 2014 
r. ponownie konsultowany roboczo przez członków Zespołu, a następnie został skierowany do procedowania 
przez komitety Rady Ministrów. 
W listopadzie i grudniu 2014 r. kilkukrotnie były organizowane spotkania robocze członków Zespołu celem 
przedyskutowania zmian w projekcie założeń wynikających z uwzględnienia uwag zgłaszanych przez członków 
Rady Ministrów w ramach procedowania projektu przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz 
stały komitet Rady Ministrów. Dalsze prace nad założeniami i ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
będą prowadzone w 2015 r. 

Działania MNiSW w zakresie budowania Polskiej Ramy Kwalifikacji prowadzone są poprzez uczestnictwo 

http://www.inwestycjawkadry.pl/
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w Międzyresortowym Zespole do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
przewodniczenie Komitetowi Sterującemu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

W pracach nad ustawą uczestniczyli przedstawiciele PARP. Wspólnie z pozostałymi członkami grupy roboczej 
ds. legislacji pracowali nad ostatecznym kształtem założeń do ustawy. 
 
Inne:  
W 2014 r Instytut Badań Edukacyjnych prowadził 3 projekty systemowe dotyczące rozwoju ZSK: 

 Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie", w ramach którego wypracowano 
następujące najważniejsze rezultaty:  

1. Opracowano  wstępny projekt standardu opisu kwalifikacji. Rozpoczęto jego konsultacje oraz 
prace nad opisem kwalifikacji w ramach eksperckich zespołów branżowych – łącznie do prac 
testowych zgłoszono ok. 50 kwalifikacji, z których wybrano 43.  

2. Przeprowadzono  analizę popytu na kwalifikacje i kompetencje w 5 sektorach. Rozpoczęto 
pracę nad opracowaniem z udziałem reprezentantów sektorów 5 ram sektorowych, z czego 
opracowano wstępne projekty ram dla 3 sektorów. 

3. Przygotowano wstępne wytyczne dot. określania objętości kwalifikacji i formułowania 
efektów uczenia się. Kontynuowano prace nad uszczegółowieniem przygotowanego projektu 
zoperacjonalizowanych zasad zapewniania jakości, z uwzględnieniem metodologii walidacji 
efektów uczenia się i wytycznymi dot. instytucji zaangażowanych w zapewnianie jakości. 
Udział w pracach nad założeniami legislacyjnymi. Kontynuowano prace nad weryfikacją, 
rozwinięciem założeń i zasad zapewniania jakości kwalifikacji. Prowadzono analizy dot. 
kryteriów i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz walidacji w różnych krajach. 

4. Rozpoczęto analizy do budowy bazy danych o wskaźnikach jakości kwalifikacji z 
uwzględnieniem zalecenia EQARF. Rozpoczęto i kontynuowano prace nad realizacją badania 
„Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie”. Rozpoczęto i kontynuowano 
prace koncepcyjno-analitycznych nad określeniem zakresu monitoringu KSK, prace nad 
wskaźnikami monitoringu KSK, prace nad możliwością zdobywania kwalifikacji w oparciu o 
kompetencje uzyskane w pracy, prace nad wytycznymi dot. finansowania KSK w oparciu o 
wnioski z ekspertyz dot. finansowania systemu kwalifikacji w wybranych krajach.    

5. Kontynuowano współpracę krajową i międzynarodową oraz działania upowszechniające dot. 
ZSK dla różnych grup odbiorców, w szczególności poprzez: 

a. organizację dalszej współpracy z interesariuszami poprzez angażowanie ich do prac 
na projektowanymi rozwiązaniami ZSK (45 seminariów eksperckich) 

b. uczestnictwo i prezentacje PRK na wydarzeniach zewnętrznych (ponad 30), 
realizacja kolejnych seminariów i konferencji dot. PRK i KSK (14) oraz 
prezentujących wyniki badań dla interesariuszy, w tym ekspertów.  

c. media ogólnopolskie (radio, telewizję, internet – 5 dużych materiałów), stronę 
internetową (ponad 400 tys. wejść).  

d. Wydanie i dystrybucję publikacji – rozdystrybuowano ponad 25 tys. egzemplarzy 14 
tytułów publikacji  

 „Budowa krajowego systemu kwalifikacji - wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie 
organizacyjno - instytucjonalnym", w ramach którego wypracowano następujące najważniejsze 
rezultaty  

1. Utworzono quasi „radę interesariuszy”; przeprowadzono 6 seminariów konsultacyjnych z 
interesariuszami.  

2. Opracowano „Wstępne zasady współpracy z interesariuszami”. 
3. Opracowano materiały w oparciu o wypracowane koncepcje w ramach projektów do przygotowania  

tez do normatywnego uregulowania ZSK. 
4. Przygotowano propozycję projektu założeń dotyczących normatywnego uregulowania i wdrożenia 

zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz analizę skutków regulacji 
5. Przygotowano materiał merytoryczny na potrzeby sporządzenia testu regulacyjnego i wniosku o 

włączenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu założeń projektu ustawy o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

6. Przygotowano analizy ekonomiczne i prawne dotyczące wdrażania ram kwalifikacji w innych krajach 
oraz analizę kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia ZSK. 
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7. Przygotowano opracowanie pt. „Wnioski dotyczące rozwoju systemów kwalifikacji oraz 
funkcjonowania ram kwalifikacji w wybranych państwach europejskich (Francja, Irlandia, Wielka 
Brytania, Czechy, Estonia, Dania, Austria, Niemcy), z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz 
opracowanie w zakresie przeglądów systemów kwalifikacji w Unii Europejskiej”.  

8. Przygotowano w ujęciu prawnym materiały merytoryczne niezbędne MEN w trakcie prowadzonego 
procesu legislacyjnego . 

9. Opracowano projekt systemu informatycznego ZRK (projekt bazy danych rejestru wraz z niezbędnymi 
podsystemami modułów służącymi zarządzaniu i obsłudze bazy danych kwalifikacji, ich archiwizacji, 
wymianie danych z otoczeniem zewnętrznym, obsłudze formularzy, śledzeniu stanu realizowanych 
prac oraz projekt portalu KSK). 

10. Przeprowadzono analizę z zakresu danych podlegających wymianie między krajowymi rejestrami 
kwalifikacji a instytucjami Unii Europejskiej (portale EQF/Ploteus, ESCO). 

11. Przeprowadzono analizę doświadczeń zagranicznych dotyczących przeprowadzania procesów 
wdrażania rozwiązań ICT oraz późniejszych modyfikacji systemów służących prowadzeniu 
rejestrów/baz danych kwalifikacji w wybranych krajach. 

12. Przeprowadzono analizę sposobu gromadzenia i przechowywania informacji o kwalifikacjach oraz ich 
zakresu w wybranych resortach (co najmniej trzech).  

13. Przygotowano opracowanie pozwalające na implementację SOK w systemie informatycznym. 
14. Wykonano opracowanie „Kontynuacja przeglądu rozwiązań instytucjonalnych dotyczących rejestrów 

kwalifikacji w wybranych państwach europejskich” opisujące 15 państw członkowskich UE (Francja, 
Wielka Brytania, Estonia, Chorwacja, Litwa, Holandia, Czechy, Belgia, Irlandia, Łotwa, Dania, 
Portugalia, Włochy, Szkocja) oraz trzy państwa Partnerstwa Wschodniego (Gruzja, Ukraina, 
Mołdawia). 

15. Opracowano dokument "Podstawowe założenia dotyczące Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z 
uwzględnieniem projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

16. Przygotowano wstępną propozycję założeń i zakresu merytorycznego studium wdrożenia ZRK w 
podmiocie prowadzącym rejestr. 

17. W ramach współpracy z partnerami społecznymi zorganizowano 6 seminariów informacyjnych 
poświęconych Polskiej Ramie Kwalifikacji i Zintegrowanemu Rejestrowi Kwalifikacji. 
 

 „Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz 
kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania, w ramach którego wypracowano 
następujące najważniejsze rezultaty: 

1. Opisano zadania i przygotowano model organizacyjny  prowadzącego rejestr. Opracowano materiał 
dotyczące wymiany danych pomiędzy SIO, POL-on a ZRK. Opracowano projekt 6 procedur związanych 
z funkcjonowaniem ZRK dla kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego. Przygotowano projekty 
procedur na potrzeby systemu informatycznego w zakresie wymiany danych z otoczeniem oraz 
obsługi i zarządzania danymi. Opracowano OPZ na usługi programistyczne w zakresie obsługi 
formularzy internetowych oraz narzędzia do śledzenia, rozpatrywania i realizacji wniosku (SRW) 
Opracowano wytyczne do tworzenia grup ekspertów. Prace w konsultacji z interesariuszami. 

2. Opracowano wstępne wytyczne do oceny wiarygodności IZZJ, IC. Opracowano wstępny projekt 
procedur do wyboru instytucji zaangażowanych w zapewnienie jakości. Opracowano wstępne 
wytyczne i projekt procedur dla współpracy IZZJ i IC.  

3. Przygotowano opracowania nt. rejestrów, baz danych i kwalifikacji w systemach europejskich i 
wybranych krajach UE.  

4. Opracowano wstępne wytyczne dotyczące procesu identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia 
się, obejmujące metody i narzędzia oraz wstępny konspekt warsztatów dotyczących prowadzenia 
osób w zakresie identyfikacji i dokumentacji uzyskanych efektów uczenia się. Rozpoczęto rekrutację 
ekspertów do panelu ekspertów oraz doradców zawodowych mających uczestniczyć w wypracowaniu 
metod i narzędzi. Narzędzie zostało przetestowane przez doradców, wnioski z pilotażu przedstawiono 
podczas seminarium 

5. Rozpoczęto testowanie procedur ZRK: wybrano kwalifikacje do pilotażu, podpisano 14 porozumień z 
instytucjami zgłaszającymi propozycje kwalifikacji. Przygotowano konspekty warsztatów, 
przeprowadzono seminaria dla interesariuszy i ekspertów. Opracowano scenariusze realizacji zadań 
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związanych z zapewnieniem jakości kwalifikacji w powiązaniu z procedurami ZRK. Zakończono 
testowanie przebiegu procedury nr 1 – ocena celowości utworzenia nowej kwalifikacji i przygotowano 
raport; rozpoczęto prace nad opisem 13 kwalifikacji. Wyłoniono i rozpoczęto współpracę z ekspertami 
do IZZJ. 

6. Opracowano wstępne wytyczne dla procesu oceny i certyfikacji (z uwzględnieniem zapewniania 
jakości). Opracowano wstępne wytyczne dotyczące współpracy w zakresie przenoszenia i 
akumulowania osiągnięć. Opracowano scenariusze przeprowadzenia procesu walidacji dla różnych 
kwalifikacji/zestawów efektów uczenia się, zgodnie z założonymi celami pilotażu z uwzględnieniem 
zasad zapewniania jakości. 

7. Rozpoczęto pilotaż procesu walidacji i certyfikacji dla kwalifikacji operator obrabiarek CNC. 
Rozpoczęto działania w obszarze opracowania i przetestowania koncepcji walidacji efektów 
wcześniejszego uczenia się w szkolnictwie wyższym w Polsce. 

8. Realizowano działania w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz upowszechniania, w 
szczególności poprzez: 

a. organizację 20 konferencji małopolskich i regionalnych, 41 seminariów i warsztatów 

informacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców,  

b. media regionalne -ukazało się 17 publikacji dot. KSK, 

c. utrzymywanie stałej współpracy z lokalnymi interesariuszami (MPKU), 

d. organizację 4 wizyt studyjnych w Małopolsce dla przedstawicieli innych regionów. 

PARP, jako instytucja, która została wskazana w założeniach do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
podjęła działania przygotowujące do przyjęcia nowej funkcji. Działania te dotyczyły zbudowania wiedzy na 
temat projektowanego systemu kwalifikacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych i aktywną 
pracą nad dokumentami dotyczącymi projektowanego systemu. 

Finansowanie: 

 Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (KRK): 7 365 596,95 zł. 

 Budowa krajowego systemu kwalifikacji - wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie 
organizacyjno - instytucjonalnym (ZRK): 1 654 197,40 zł. 

 Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz 
kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Pilotaż KRK): 3 112 826,17 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowany został projekt założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 46: Rozwijanie systemu wspierania finansowego uczenia się dorosłych 

Narzędzie 46: Rozwijanie systemu wspierania finansowego uczenia się dorosłych. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego sprzyjające 
podniesieniu jakości nauczania i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy.   

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MEN, MG, MNiSW, PARP 

Działania realizowane w 2014 r.:  

Legislacyjne:  
Wprowadzono do systemu prawnego nowe formy wsparcia wspomagające inwestycje w kompetencje 
obywateli tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, trójstronne umowy szkoleniowe oraz bony szkoleniowe. 
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, będącego wydzieloną częścią Funduszu Pracy (docelowo 
2%), finansowane są pracodawcom koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.  Zgodnie 
z art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca może uzyskać 
środki KFS z przeznaczeniem na: 

 określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane, 
 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 
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 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, 
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej 
po ukończonym kształceniu, 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 
Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy oraz pracodawcę. 
W 2014 r. grupą docelową wsparcia z KFS byli pracownicy w wieku 45+. Ponadto wojewódzkie i powiatowe 
urzędy pracy, a także MPiPS na podstawie mogą przeznaczyć środki KFS na działania określone w art. 69a ust. 
2 pkt 2-5 ustawy o promocji (…) czyli określanie zapotrzebowania na kwalifikacje, badanie efektywności i 
promocję KFS oraz konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.  
Ponadto, nowelizacją ustawy o promocji (…) wprowadzone zostały trójstronne umowy szkoleniowe oraz bony 
szkoleniowe. 
Trójstronne umowy szkoleniowe zawierane są między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową. 
Każde szkolenie osób skierowanych przez urząd pracy w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej jest ściśle 
dostosowywane do potrzeb pracodawcy, który zobowiązany jest do zatrudnienia uczestników szkolenia na co 
najmniej 6 mies. 
Bon szkoleniowy umożliwia sfinansowanie wybranego przez bezrobotnego szkolenia oraz ew. kosztów 
dojazdu i zakwaterowania oraz niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych do wysokości 100% 
przeciętnego wynagrodzenia. Osoba uczestnicząca w szkoleniu realizowanym w ramach bonu otrzymuje 
stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie. 
 
Instytucjonalne: 

W 2014 roku PARP prowadził prace nad stworzeniem Rejestru Usług Rozwojowych, który ma powstać z 
przekształcenia istniejącej bazy www.inwestycjawkadry.pl . Celem budowy Rejestru Usług Rozwojowych 
(centralnego elementu systemu zapewniania jakości) jest przekazanie w ręce przedsiębiorców lub osób 
indywidualnych możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia 
swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 
świadczonych usług rozwojowych, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb 
ostatecznych odbiorców. Realizując powyższe założenie RUR będzie zapewniał powszechny dostęp do 
informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany 
przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową 
dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno 
współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. 
przedsiębiorców). W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie jest dobrowolne i ma charakter 
promocyjny. Natomiast usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, 
muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR.  

W 2014 roku w ramach prac przygotowawczych do uruchomienia RUR opracowano projekty Karty Podmiotu, 
Karty Usługi, System Oceny Usług Rozwojowych stanowiące główne elementy projektowanego systemu.   
W okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju akceptację ww. dokumentów 
w kształcie ustalonym w toku prowadzonych konsultacji społecznych.  

Kolejnym dokumentem wypracowanym przez PARP oraz poddanym konsultacjom społecznym był  Regulamin 
Rejestru Usług Rozwojowych (dokument regulujący prawa i obowiązki wszystkich użytkowników rejestru) wraz 
ze wszystkimi załącznikami. Uczestnikami konsultacji byli również przedstawiciele Instytucji Zarządzających 
RPO. Dodatkowo powyższe dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej PARP wraz z 
zaproszeniem do zgłaszania uwag przez wszystkich interesariuszy systemu. Konsultacje zakończyły się w 2015 
r. 

W dniu 22 sierpnia 2014 roku PARP podpisała umowę z  wykonawcą na budowę systemu informatycznego 
RUR 1.0. Wybór wykonawcy przebudowy bazy w RUR został przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Działania MEN w zakresie Narzędzia 46 zostały opisane formularzach dotyczących realizacji Narzędzia 44 i Narzędzia 45. 

Finansowanie: 
Wydatki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2014 r. wyniosły 20.481 tys.zł. 

Na prace prowadzone w związku z przygotowaniem Rejestru Usług Rozwojowych wydatkowano w 2014 roku 
kwotę 195 599,35 zł. 
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Osiągnięte efekty:  
W okresie sprawozdawczym środki KFS przekazano 1443 pracodawcom (w tym 523 mikro-przedsiębiorcom), 
którzy skierowali na kształcenie ustawiczne 10 477 pracowników. 

MPiPS opracowało materiały promocyjne, w tym: informator, broszurę oraz ulotkę nt. KFS, a także logo KFS. 
W szkoleniach finansowanych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych wzięło udział w 2014 r. 239 osób. 
Z bonów szkoleniowych skorzystało 2620 osób bezrobotnych.  

Opracowanie dokumentacji RUR w postaci Karty Podmiotu, Karty Usługi, System Oceny Usług Rozwojowych.  
Podpisanie umowy z wykonawcą  systemu informatycznego RUR 1.0. i rozpoczęcie pracy nad tworzeniem 
systemu. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 47: Wsparcie mobilności terytorialnej przez odpowiednie elementy polityki mieszkaniowej 

Narzędzie 47: Wsparcie mobilności terytorialnej przez odpowiednie elementy polityki mieszkaniowej 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne 
formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.). 

Podmiot wiodący: 
MIR 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2014 r.: 
 
Programowe: 
Prace nad reaktywacją systemu wsparcia wynajmu mieszkań. 
W grudniu 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne  
i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego. Celem tej inicjatywy jest reaktywacja społecznego budownictwa czynszowego, 
realizowanego dotychczas przez towarzystwa budownictwa społecznego  
i spółdzielnie mieszkaniowe. Nowy program skierowany będzie w szczególności do osób, które nie posiadają 
odpowiedniej zdolności kredytowej aby móc zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania, nawet 
korzystając z rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”, a jednocześnie uzyskują dochody zbyt wysokie, 
aby móc się ubiegać o lokale gminne. Założenia koncepcji nowego programu przewidują, że będzie on jednym 
z instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej gmin, oferując preferencyjne finansowanie przedsięwzięć 
społecznego budownictwa czynszowego inwestorom (towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne, 
spółdzielnie mieszkaniowe) działającym w oparciu o zawartą z gminą umowę.  
Zgodnie z założeniami programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, misja udzielania 
preferencyjnych kredytów będzie realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Preferencyjne 
oprocentowanie kredytu będzie uwarunkowane dopłatą z budżetu państwa przekazywaną dla Banku 
Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, pokrywającą różnicę między oprocentowaniem nominalnym i 
oprocentowaniem stosowanym w ramach programu wsparcia. W ramach corocznej edycji realizacji programu 
Ministerstwo zakłada, że wnioski o preferencyjny kredyt będą podlegały ocenie BGK przeprowadzonej w 
oparciu o zestaw kryteriów uwzględniających istotne aspekty dotyczące samego przedsięwzięcia, jak również 
powiązań planowanej inwestycji z szerszym kontekstem polityki mieszkaniowej. Kryteria oceny wniosków, 
określone w przepisach wykonawczych do ustawy będą uwzględniały m.in. społeczne uwarunkowania 
przedsięwzięcia (w dostępie do finansowania premiowane będą projekty adresowane w większym zakresie do  
rodzin z dziećmi). 
Projektowany program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego uzupełni aktualne instrumenty 
wspierające gminy w powiększaniu zasobu mieszkaniowego adresowanego do gospodarstw domowych nie 
mających możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym. 

Realizacja programu najmu okazjonalnego przyczyniającego się do efektywnego rozwoju najmu prywatnego. 
W roku 2014 kontynuowany był program najmu okazjonalnego rozpoczęty w 2009 r., w wyniku którego 
wprowadzono regulacje dotyczące najmu okazjonalnego m.in. upraszczając procedury eksmisji z lokalu; z 
dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadzono jedną 8,5% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 
uzyskanych przez osoby fizyczne przychodów z tytułu najmu. Od listopada 2013 r. z instytucji najmu 
okazjonalnego mogą korzystać również podmioty gospodarcze. System statystyki publicznej nie dysponuje 
jednak danymi w tym zakresie.  
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Finansowanie: 
Bez nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
W efekcie przyjętych rozwiązań liczba podatników osiągających dochody z tytułu najmu zaczęła zdecydowanie 
szybciej rosnąć, przyczyniając się do rozwoju prywatnego zasobu mieszkań na wynajem. Opierając się na 
europejskim badaniu dochodów i warunków życia (EU-SILC) w latach 2009 -2013, liczba gospodarstw 
domowych wynajmujących mieszkania za czynsz rynkowy wzrosła z 2,2% do 4,2%, a więc blisko dwukrotnie 
(nie opublikowano jeszcze danych za rok 2014). 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze: 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 48: Zwiększenie dostępności mieszkań, jako element polityki demograficznej 

Narzędzie 48: Zwiększenie dostępności mieszkań, jako element polityki demograficznej 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne 
formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.). 

Podmiot wiodący: 
MIR 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2014 r.: 
Programowe:  
Realizacja programu wsparcia młodych osób w nabywaniu własnego mieszkania i połączenie go z 
instrumentami wpływającymi na zwiększenie prokreacji. 

Od 2014 r. funkcjonuje rządowy program „Mieszkanie dla młodych” (MdM), realizowany na podstawie ustawy 
z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 
poz. 1304, z późn. zm.). Program „Mieszkanie dla młodych” przewiduje udzielanie rodzinom oraz osobom 
samotnym w wieku do 35 lat finansowego wsparcia w formie dofinansowania wkładu własnego w związku 
z nabyciem pierwszego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu. Ze wsparcia można skorzystać w 
przypadku nabycia nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego o powierzchni 
użytkowej nie przekraczającej odpowiednio 75 m

2
 lub 100 m

2
 (w przypadku, gdy wnioskodawca wychowuje w 

dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa 
nie może przekroczyć odpowiednio 85 m

2
 lub 110 m

2
). Cena zakupu nie może przekroczyć limitu ustawowo 

określonego dla poszczególnych lokalizacji. Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% wartości 
odtworzeniowej liczonej w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m

2
 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w odniesieniu do wielkości powierzchni mieszkania, nie więcej 
jednak niż do 50 m

2
. W przypadku rodzin wychowujących w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 

przynajmniej jedno dziecko, wysokość dofinansowania wynosi 15%.  

Dodatkowo, w przypadku rodzin, którym w okresie 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub 
kolejne) dziecko, udzielane jest wsparcie w formie spłaty części kredytu w wysokości 5% wartości 
odtworzeniowej. Wsparcie to jest przeznaczone na spłatę części kapitału kredytu hipotecznego zaciągniętego 
na zakup mieszkania.  

Z ogólnej liczby 13 968 kredytów 13 648 kredytów przeznaczonych zostało na zakup lokalu mieszkalnego i 320 
na zakup domu jednorodzinnego. Średnia kwota udzielonego kredytu wyniosła ogółem 183,63 tys. zł. Średnia 
kwota kredytu przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego wyniosła 182,23 tys. zł, a na zakup domu 
jednorodzinnego 243,21 tys. zł. 
Przeciętna wielkość powierzchni użytkowej mieszkania objętego wsparciem wyniosła ogółem 53,88 m

2
. 

Przeciętna wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego wyniosła 53,17 m², natomiast domu jednorodzinnego 
84,17 m

2
. 

Finansowanie: 
Program Mieszkanie dla Młodych jest finansowany z rezerwy celowej budżetu Państwa, której wykorzystanie 
w 2014 r wynosi 207,3 mln zł.  

Wg danych na koniec grudnia 2014 r., osoby zainteresowane wsparciem złożyły w 2014 roku 15.972 wnioski 
o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 366,3 mln zł. W tej liczbie 9.145 wniosków dotyczyło 
dofinansowania w kwocie 207,3 mln zł z terminem wypłaty wskazanym na rok 2014. (Zważywszy, że ustawa 
umożliwia również składanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego ze wskazaniem dnia wypłaty na 
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inny rok niż rok złożenia wniosku, ogólna liczba wniosków złożonych rozłożyła się na lata 2014-2017. Najwięcej 
– 5.870 wniosków o dofinansowanie na kwotę 136 mln zł – przypadło na rok 2015.) 

Na podstawie złożonych wniosków, dla których spełnione zostały warunki ustawowe, udzielonych zostało 
13.968 kredytów o wartości 2.564,9 mln zł, objętych finansowym wsparciem w wysokości 319,1 mln zł. Z tego 
9.145 kredytów o wartości 1.659,0 mln zł dotyczy wypłat dofinansowania wkładu własnego w kwocie 207,3 
mln zł zaplanowanych na rok 2014. Kwota tych wypłat stanowi 34,55% maksymalnego limitu wydatków 
budżetu państwa przeznaczonych na rok 2014 na finansowanie wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla 
młodych”. 
 
Legislacyjne: 
W 2014 r. rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi. Głównym celem projektu nowelizacji jest uwzględnienie wniosków wynikających z analizy 
pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy. Analiza dotyczyła zarówno obserwacji efektów liczbowych 
programu, jak również korespondencji napływającej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Zaproponowane zmiany są wynikiem poglądu na dalszą ewolucję programu MdM i 
zwiększaniu jego roli jako instrumentu polityki nie tylko mieszkaniowej, ale również prodemograficznej. W tym 
sensie projekt zmian w ustawie jest spójny z innymi działaniami podejmowanymi przez rząd, które mają na 
celu zahamowanie negatywnych tendencji demograficznych oraz szczególne wsparcie dla rodzin 
wychowujących przynajmniej troje dzieci i mieści się w celach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Ponadto, 
nowelizacja powinna się przyczynić również do zwiększenia aktywności inwestycyjnej spółdzielni 
mieszkaniowych i  wzmocnienia konkurencji na rynku mieszkaniowym.  

Najważniejsze zmiany w projekcie obejmują: 
1) wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu MdM, poprzez: zwiększenie wysokości 

finansowego wsparcia dla gospodarstwo domowych z większą liczbą dzieci: z 15% do 20% wysokości 
dofinansowania dla osób wychowujących dwoje dzieci oraz do 30% dla osób wychowujących co 
najmniej troje dzieci; ponadto w przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci: zwiększenie 
powierzchniowego parametru podstawy naliczenia wysokości wsparcia z 50 m2 do 65 m2, rezygnacja 
z warunku „pierwszego mieszkania” oraz z ograniczenia wieku; 

2) zwiększenie oferty mieszkań w tzw. segmencie popularnym, kwalifikujących się do finansowania w 
ramach programu MdM, poprzez zwiększenie możliwości udziału w programie osób realizujących 
swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni; ustawa umożliwi ubieganie się o 
finansowe wsparcie członkom spółdzielni mieszkaniowych, które budują mieszkania na ich rzecz; 

3) zwiększenie możliwości udziału w programie osób nie posiadających zdolności kredytowej, poprzez  
likwidację warunku ograniczającego krąg osób, które mogą przystąpić do kredytu wraz z 
beneficjentem wsparcia w przypadku nieposiadania przez niego zdolności kredytowej. 

Ponadto, ustawa nowelizująca wprowadza kilka zmian, których celem jest usprawnienie realizacji programu 
 i wyeliminowanie wątpliwości legislacyjnych: 

1) wprowadzenie w ustawie jednoznacznego przesądzenia, że możliwe jest ubieganie się o finansowe 
wsparcie w związku z zakupem mieszkania, które zostało nabyte w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

2) wprowadzenie w ustawie zmiany jednoznacznie wskazującej, że dofinansowaniem wkładu własnego 
mogą być objęte również mieszkania nowo utworzone w wyniku przebudowy, a nie tylko w wyniku 
budowy obiektu budowlanego; 

3) rezygnację z warunku wcześniejszego podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub 
przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą ze środków Funduszu Dopłat na konto 
sprzedającego dofinansowania wkładu własnego – w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania; 

4) wprowadzenie sankcji za dokonanie w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty 
całości lub części kredytu; 

5) zmiany usprawniające realizację programu MdM oraz eliminujące pozostałe wątpliwości 
interpretacyjne związane ze stosowaniem części przepisów. Z ich wprowadzeniem nie będą się 
wiązały zmiany wydatków budżetowych na realizację programu. 

Większość z powyższych zmian jest wynikiem doświadczeń zebranych podczas pierwszych miesięcy realizacji 
programu i uwag oraz wątpliwości zgłaszanych głownie przez Bank Gospodarstwa Krajowego – jako operatora 
programu, a także banki kredytujące, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz potencjalnych 
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beneficjentów. 
W 2014 r. projekt nowelizacji był poddany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym, a 
następnie skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 3 marca 2015 
r. Podane powyżej informacje dot. zawartości projektu odnoszą się do wersji przyjętej ostatecznie przez Radę 
Ministrów.  

Osiągnięte efekty:  
Zwiększenie możliwości kupna własnego mieszkania przez młodych ludzi poprzez dofinansowanie wkładu 
własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na ten cel. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze: 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 49: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w aspekcie mieszkaniowym 

Narzędzie 49: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w aspekcie mieszkaniowym 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej (elastyczne formy zatrudnienia, różne 
formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.). 

Podmiot wiodący: 
MIR 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2014 r.: 
 
Programowe: 
Działanie: Realizacja programu wsparcia samorządów gminnych w zakresie tworzenia lokali komunalnych i 
socjalnych. 

Kontynuowana była pomoc państwa dla samorządów gminnych w zakresie tworzenia mieszkań dla 
najuboższych. Pomoc ta jest realizowana na podstawie przepisów ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym 
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 
251, poz. 1844, z późn. zm.). Dofinansowane przedsięwzięcie może polegać na budowie nowych budynków, 
ale także na działaniach zmierzających w kierunku modernizacji istniejących zasobów, czyli remoncie, 
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków, w wyniku czego powstaną lokale socjalne, mieszkania 
chronione, noclegownie lub domy dla bezdomnych. Możliwy jest także w tym zakresie udział samorządu w 
inwestycji realizowanej przez towarzystwo budownictwa społecznego, jak również zakup budynków i lokali 
mieszkalnych na rynku wtórnym. Gminy mają także możliwość pozyskiwania, przy pomocy finansowej z 
budżetu państwa, mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali socjalnych. Niezbędnym warunkiem 
wykorzystania przez gminy wsparcia na takie inwestycje jest równoległe utworzenie lokali socjalnych o 
powierzchni i liczbie co najmniej równej powstałym w ramach programu mieszkaniom komunalnym.  

W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia, inwestor ma możliwość otrzymania wsparcia w 
maksymalnej wysokości 30-50% jego kosztów. Źródłem udzielanej pomocy jest Fundusz Dopłat zlokalizowany 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest podpisanie z wybranymi inwestorami stosownych 
umów, a następnie wypłata i rozliczenie wypłaconych środków. Podmioty uprawnione mają prawo ubiegania 
się o wsparcie dwukrotnie w roku kalendarzowym (w marcu i wrześniu). Warunkiem jego uzyskania jest 
złożenie odpowiedniego wniosku w BGK. 

Finansowanie: 
Wskazane poniżej w wierszu „osiągnięte efekty”.. 

Osiągnięte efekty:  
Wyniki realizacji programu w 2014 r. w zakresie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań komunalnych i 
chronionych przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Rodzaj  tworzonego zasobu Liczba tworzonych lokali Kwota przyznanego wsparcia 

(w tys. zł) 

lokale socjalne 868 36.305,36 

mieszkania  komunalne 784 43.362,40 

mieszkania chronione 10 730,19 

mieszkania komunalne/mieszkania 19 683,75 
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chronione* 

Lokale socjalne/mieszkania 

komunalne* 37 2532,77 

Suma 1718 83.614,47 

Źródło: Dane BGK 
* przedsięwzięcie łączone 
  
Wyniki realizacji programu w 2014 r. zakresie tworzenia noclegowni i domów dla bezdomnych przedstawiono 
w poniższej tabeli. 
 

Rodzaj  tworzonego zasobu Liczba tworzonych miejsc 

noclegowych 

Kwota przyznanego wsparcia 

(w tys. zł) 

noclegownie 38 585,66 

domy dla bezdomnych 60 912,08 

Suma 98 1.497.74 

Źródło: Dane BGK 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze: 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
 
Narzędzie 50: Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zachorowań i 
zgonów poprzez profilaktykę chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób o najwyższym wskaźniku 
umieralności 

Narzędzie 50  Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zachorowań i 
zgonów poprzez profilaktykę chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób  
o najwyższym wskaźniku umieralności 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    
Działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka, kampanie informacyjne i 
popularyzacyjne) obejmujące choroby cywilizacyjne. 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MSiT 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: 

1. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (NPZChN) 
Dzięki finansowaniu zadania NPZChN pn. „Prewencja pierwotna nowotworów” realizowano między innymi:  
działania na rzecz popularyzacji zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR) w społeczeństwie 
poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne, w tym wdrożenie projektu 
„Szkoła promująca zalecenia EKWzR w Polsce”.   

Realizowano ogólnopolskie kampanie interwencyjne mające na celu zmianę postaw zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (w tym m.in.: obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, oraz 
Światowego dnia Walki z Otyłością).  

Organizowano i współorganizowano w 2014 r. szkolenia i warsztaty w formie konferencji naukowych, które 
odbyły się: 4 listopada 2014 r. - Konferencja pn. „Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne”, 6 listopada 2014 
r. - Konferencja pn. „Zdrowie i szkoła”, 17 listopada 2014 r. - Konferencja pn. „Tytoń albo Zdrowie” i 21 
listopada 2014 r. - Konferencja pn. „Kardiologia Prewencja 2014 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”.   

Realizowano działania informacyjno-edukacyjne oraz akcje medialne popularyzujące profilaktykę 
nowotworów. W ramach programów badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego  
wykonano 36,9 tys.- badań kolonoskopowych.   

Ponadto realizowano badania genetyczne w kierunku wczesnego wykrywania wybranych nowotworów  

2. Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-
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naczyniowego POLKARD (POLKARD) 
W ramach programu POLKARD realizowane były następujące zadania  profilaktyczne, były to : 

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych –  (kwota wydatkowana  398 
120,53 zł) w ramach zadania sfinansowano m.in.: 

 opracowanie  i dystrybucję materiałów edukacyjnych dla lekarzy i poradni POZ 

 organizację szkoleń z obsługi aparatu do oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego, 

 bieżący monitoring programu, ewaluacja programu w części dotyczącej badań epidemiologicznych, 

 zapraszanie pacjentów do udziału w programie (opracowanie bazy i losowanie grupy) 

 realizację badań profilaktycznych przez 88 poradni w 6 województwach na terenie kraju. Objęcie 
badaniami ww. zakresie  - łącznie ok. 2309 osób.  

 rejestrację kart badania profilaktycznego stworzenie i zamieszczenie na strony internetowej 
(www.miazdzycatkd.info), kalkulatora oceny ryzyka wystąpienia miażdżycy tętnic kończyn dolnych, 

 przygotowanie filmu edukacyjnego dotyczącego miażdżycy tętnic kończyn dolnych. 
Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni - (kwota wydatkowana 300 tys. zł) , w ramach zadania 
sfinansowano m.in.: 

 Realizację badania epidemiologicznego (badanie fizykalne i wypełnienie ankiety oraz dokumentacji 
prowadzonej w programie, 

 koordynację  współpracy na linii poradnia POZ, poradnie specjalistyczne, 

 akcję edukacyjną  wśród lekarzy POZ i poradni specjalistycznych biorących udział w badaniu, 

 stworzenie bazy danych pacjentów, u których rozpoznano żylne owrzodzenie goleni, do programu 
zrekrutowano 142 chorych  

3. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) 
W programie realizowane były akcje promocyjne i edukacyjne z zakresu transplantologii przede wszystkim z 
zakresu świadomego dawstwa komórek, tkanek i narządów. Wszystkie te działania zostały zrealizowane przy 
współpracy z 6 organizacjami pozarządowymi. 

4. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i 
produktów krwiopochodnych    

W ramach programu przeprowadzono  ogólnopolskie, zsynchronizowane z regionalnymi akcje propagujące 
honorowe krwiodawstwo poprzez szerzenie idei honorowego krwiodawstwa na skalę zarówno lokalną jak i 
regionalną, zwiększając świadomość społeczeństwa odnośnie krwiodawstwa, czego efektem było zwiększenie 
ilości nowych potencjalnych dawców krwi. Przeprowadzono emisję plansz promujących honorowe 
krwiodawstwo w kinach należących do sieci kin Multikino i Silver Screen. Łączna liczba emisji plansz 
promocyjnych została wyświetlona: w Multikinie: 949 736 razy, natomiast w Silver Screen: 146 816 razy. W 
okresie wakacyjnym przeprowadzono intensywne działania promocyjne w wagonach warszawskiego metra 
oraz w autobusach. W ramach propagowania honorowego krwiodawstwa w środkach komunikacji miejskiej 
zostały wyemitowane spoty informujące o honorowym krwiodawstwie. W telewizji oraz w radio zostały 
wyemitowane spoty promujące krwiodawstwo. Łącznie zostało wyemitowanych 491 spotów telewizyjnych 
oraz 8 275 spotów radiowych. Emisja spotów promocyjnych, została zrealizowana w dobrym czasie 
antenowym, dzięki czemu przekaz mógł dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.  

5. Projekt dotyczący ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, realizowany w ramach 
Programu PL 13 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

W ramach projektu prowadzone były analizy istniejących rozwiązań prawnych dotyczących organizacji  
i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce, dokonany został  przegląd narzędzi użytecznych przy 
opracowywaniu i realizacji wojewódzkich i powiatowych wieloletnich programów zdrowia publicznego, w tym 
programów dotyczących ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Ponadto, przygotowano opis 
wybranych instytucji działających w obszarze zdrowia publicznego.   

Jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014 było systematyczne zwiększanie 
uczestnictwa polskiego społeczeństwa w sporcie powszechnym oraz zachęcanie do aktywności fizycznej jak 
największej liczby obywateli, akcentując w szczególności udział dzieci i młodzieży, a więc uczniów wszystkich 
poziomów edukacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono obszarowi sportu dzieci i młodzieży dedykując nowe 
projekty dla tej grupy docelowej. Przygotowywane zostały specjalne  programy, które wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów, rodziców i środowisk szkolnych. Rozpoczęto prace analityczne dotyczące diagnozy 
tego obszaru pod kątem przedstawienia faktycznego stanu realizacji zajęć wychowania fizycznego, warunków 
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wpływających na jej efektywność oraz identyfikacji potencjalnych kierunków zmian, które powinny pojawić się 
w systemie oświaty, aby zatrzymać utrzymującą się od 30 lat tendencję spadku sprawności fizycznej młodzieży 
szkolnej. Rezultatem analizy są wdrożone w 2014 roku przez Ministerstwo Sportu projekty, takie jak „Mały 
Mistrz”, „Umiem Pływać”, „Multisport”, które wspierają rozwój sportu w szkołach. Model finansowy 
projektów zakłada współfinansowanie przez jednostki samorządów każdego szczebla. W 2014 roku 
przedmiotowe projekty zostały wdrożone w szerokim zakresie realizacyjnym. 

W 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych 
grupach społecznych, realizuje przedsięwzięcia sportowe służące inicjowaniu i stymulowaniu aktywności 
fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, mające na celu 
m.in. rozwijanie solidarności międzypokoleniowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
wykorzystanie możliwości jakie daje uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym. 

MSiT systematycznie wspiera rozwój nowoczesnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Dzięki środkom 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wspierany jest rozwój infrastruktury ujętej w Wojewódzkich Wieloletnich 
Programach Rozwoju Bazy Sportowej, a poprzez rządowy program „Moje Boisko – Orlik 2012”, realizowany w 
latach 2008-2012, w całej Polsce powstało ponad 2600 wielofunkcyjnych boisk sportowych. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki organizuje i wspiera także szereg działań mających na celu popularyzację kultury fizycznej i 
wzrost poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie, w tym: organizację zajęć sportowych dla uczniów 
finansowanych z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów, programy upowszechniania kultury fizycznej (np. w 
środowisku wiejskim, czy akademickim) oraz przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu osób 
niepełnosprawnych. Wspieranych jest także wiele inicjatyw mających na celu włączenie społeczne poprzez 
sport. 

Finansowanie:  
UWAGA:  

Całkowite wydatki na programy polityki zdrowotnej w 2014 obejmowały wydatki inwestycyjne i bieżące i 
wynosiły:   

a. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (NPZChN) - 190.363 tys. zł,  
b. Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-

naczyniowego POLKARD   - 13.344 tys. zł,  

c. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) -  32.543 tys. zł,  
d. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i 

produktów krwiopochodnych (Samowystarczalność) - 12.862 tys. zł. 

Działanie Źródła 
finansowania 

Wysokość 
nakładów w 
2014 r.

 
 

a. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 

(NPZChN) 

 

Budżet Państwa w 
części pozostającej 
w dyspozycji MZ 
Część 46- Zdrowie 
Dział 851 – 
Ochrona zdrowia 
Rozdział 85149 - 
Programy Polityki 
Zdrowotnej,  w tym 
programy 
wieloletnie 

42 490  tys. zł  
 

b. Narodowy program wyrównywania dostępności do 

profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-

naczyniowego POLKARD                                                                                  

 

Budżet Państwa w 
części pozostającej 
w dyspozycji MZ 
Część 46- Zdrowie 
Dział 851 – 
Ochrona zdrowia 
Rozdział 85149 - 
Programy Polityki 
Zdrowotnej,  w tym 

698 tys. zł 
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programy 
wieloletnie 

c. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 

(NPRMT)                                                                                                                                                                     

Budżet Państwa w 
części pozostającej 
w dyspozycji MZ 
Część 46- Zdrowie 
Dział 851 – 
Ochrona zdrowia 
Rozdział 85149 - 
Programy Polityki 
Zdrowotnej,  w tym 
programy 
wieloletnie 

1 752 tys.  zł. 

 

d. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów 

krwiopochodnych  

 

Budżet Państwa w 
części pozostającej 
w dyspozycji MZ 
Część 46- Zdrowie 
Dział 851 – 
Ochrona zdrowia 
Rozdział 85149 - 
Programy Polityki 
Zdrowotnej,  w tym 
programy 
wieloletnie 

 
 
 
2 687 tys. zł 

e. Projekt dotyczący ograniczania społecznych nierówności w 
zdrowiu 

Budżet Państwa, 
Norweski 
Mechanizm 
Finansowy 

1.288.902,56 
zł. 
 

 
Działania MSiT: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

 
8.1.1.1 – Wspieranie 
przedsięwzięć w zakresie 
upowszechniania sportu dzieci 
i młodzieży 
 
8.1.1.2 – Wspieranie 
przedsięwzięć w zakresie 
upowszechniania sportu 
różnych grup społecznych i 
środowiskowych 
 
8.1.1.3 - Wspieranie 
przedsięwzięć w zakresie 
upowszechniania sportu osób 
niepełnosprawnych 
 
8.1.2.1 – Współpraca z 
podmiotami realizującymi 
zadania z zakresu promocji 
aktywności fizycznej i rozwoju 
sportu 
 
8.1.2.2 – Koordynowanie 
projektów wspierających 

 
Państwowe Fundusze Celowe: 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
oraz Fundusz Zajęć Sportowych dla 
Uczniów 
 
Środki finansowe z budżetu 
państwa 
 
 
 
 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
 
 
 
Środki finansowe z budżetu 
państwa 
 
 
 
 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
 

 
30 612 991 zł 
 
 
 
 
20 157 107 zł 
 
 
 
 
 
12 996 538 zł 
 
 
 
3 078 860 zł 
 
 
 
 
 
29 377 496 zł 
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program inwestycyjny „Moje 
Boisko  Orlik 2012” 

 

Osiągnięte efekty:  
W ramach programów polityki zdrowotnej, w tym wieloletnich, realizowane były zadania z zakresu prewencji 
zdrowotnej, które miały na celu  między innymi podniesienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, 
przeciwdziałania chorobom onkologicznym, kardiologicznym,  propagowanie honorowego dawstwa komórek, 
tkanek i narządów, zachęcanie do udziału w skryningach raka piersi i raka szyjki macicy. Dzięki realizowanym 
programom profilaktycznym zwiększyła się dostępność pacjentów do korzystania z badań przesiewowych 
realizowanych w ramach NPZChN oraz badań profilaktycznych realizowanych w ramach POLKARD.  
Przeprowadzone były kampanie informacyjne oraz konferencje naukowe promujące m. in. zdrowy styl życia. 
Wyemitowano spoty informacyjne na temat profilaktyki nowotworowej, dzięki czemu poprawił się stan wiedzy 
w zakresie przeciwdziałania chorobom onkologicznym, świadomego dawstwa krwi i narządów.  

W ramach projektu ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu przygotowano między innymi poniższe 
opracowania:  

 Omówienie literatury i przegląd badań oraz dostępnych wskaźników, które mogą zostać wykorzystane w 
Projekcie Predefiniowanym PL13.  

 Wybrane metody statystyczne analizy zróżnicowania przestrzennego występowania zdarzeń zdrowotnych. 

 Wokół definicji HIA: przegląd modeli HIA i doświadczeń zagranicznych -  10 opracowań cząstkowych 
dotyczących  wybranych problemów HIA. 

 Przegląd krajowych strategii dotyczących zdrowia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności 
w zdrowiu. 

 Norwegian Strategy to reduce social inequalities in health. 

 Scandinavian strategies on reducing social inequalities in health - a review of the literature. 

 Przegląd krajowych i wybranych zagranicznych programów  dotyczących zdrowia ludności, ze szczególnym 
uwzględnieniem nierówności w zdrowiu. 

 Przegląd wybranych polskich programów promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych 
zrealizowanych w XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem programów ukierunkowanych na 
redukowanie społecznych nierówności w zdrowiu). 

 Przegląd wybranych zagranicznych programów promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych 
ukierunkowanych na redukowanie nierówności w zdrowiu. 

 
W ramach Od 2009 roku priorytetem programowym w dofinansowaniu organizacji zajęć sportowych dla 
uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów były zajęcia ukierunkowane na 
promocję projektów powszechnej nauki pływania. Dlatego też, aby zoptymalizować działania w tym obszarze, 
w październiku 2013 roku Minister Sportu i Turystyki zatwierdził do realizacji ogólnopolski projekt 
powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”. Efektem realizacji tego projektu było szerokie 
upowszechnienie wśród dzieci podstawowych umiejętności pływackich. Co istotne, projekt ten docierał do 
środowisk pozbawionych bezpośredniej możliwości korzystania z obiektów sportowych umożliwiających naukę 
pływania. Widocznym efektem realizacyjnym w 2014 roku było zwiększenie liczby organizowanych zajęć nauki 
pływania oraz liczby uczniów w nich uczestniczących, także w gminach, w których nie ma krytej pływalni. 
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Osiągnięto również podstawowe, określone dla zadania cele: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i 
młodzieży oraz zachęcanie do uprawiania sportu, zapobieganie i walka z nadwagą i otyłością, korygowanie 
wad postawy.  

W wyniku rozstrzygniętych konkursów w 2014 roku dofinansowanie pozyskało 247 podmiotów w tym:  
-  116  jednostek samorządu terytorialnego, 
- 131 klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych, które 
w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Zawarto 238 umów  
dotacyjnych (9 podmiotów zrezygnowało).  
Projektem nauki pływania  objętych zostało łącznie 83 400 uczestników. 
Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków na realizację projektu nauki pływania oraz zwroty i 
rezygnacje, we wrześniu 2014 roku ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych 
ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, realizowanych w okresie październik – grudzień. 
 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymało 53 podmioty w tym:  
-  5   jednostek samorządu terytorialnego, 
- 48 klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych, które w 
ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Zawarto 53 umowy dotacyjne, w zajęciach wzięło udział 19 500 uczestników.  
Łącznie w zajęciach sportowych, realizowanych w 2014 roku uczestniczyło 102 900 uczniów.  
Na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2014 roku przeznaczono kwotę w wysokości 12,996 mln złotych. 
W ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 roku wdrożono do realizacji następujące 
projekty: 

Projekt Mały Mistrz – ideą przedsięwzięcia  jest  zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej poprzez 
wprowadzenie atrakcyjnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych. 
Jednym z założeń realizacyjnych projektu było zapewnienie bezpośredniego wsparcia  przez nauczycieli – 
specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej.  
W ramach projektu zakupiono i przekazano do szkół specjalistyczny sprzęt sportowy, opracowano i przekazano 
materiały szkoleniowe, a także przeszkolono nauczycieli nauczania początkowego. 
Projekt realizowany był na terenie 12 województw, koordynowany przez wyłonionych  
w wyniku procedury konkursowej operatorów wojewódzkich oraz koordynatora krajowego. W 2014 roku 
podpisano 15 umów dotacyjnych (w tym 3 umowy z operatorem krajowym).  Projektem „Mały Mistrz” 
objętych zostało 81 372 uczniów z klas I.  

Projekt MultiSport - skierowany do dzieci i młodzieży – uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, polega na 
stworzeniu możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej,  realizowanej w formie 
systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, w różnorodnych, nowoczesnych i 
atrakcyjnych formach, z wykorzystaniem elementów różnych sportów. Zajęcia sportowe odbywały się w 858 
grupach ćwiczebnych na terenie 14 województw. Projekt był koordynowany przez wyłonionych w procedurze 
konkursowej, operatorów wojewódzkich.  Przedsięwzięcie w skali ogólnopolskiej nadzorował operator 
krajowy, wyłoniony w konkursie.  
W 2014 roku projektem „MultiSport” objętych zostało 17 465 uczniów. Podpisano 15 umów dotacyjnych. 
Rozwój systemu aktywnej integracji: Realizacja zadań publicznych odnoszących się do: promowania i rozwoju 
sportu w środowisku akademickim i wiejskim, upowszechniania różnych form sportu i prozdrowotnej 
aktywności fizycznej w rodzinie oraz różnych środowiskach , m.in. wśród osób starszych, młodzieży 
niepracującej i osób nieaktywnych ruchowo, a także Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. W 2014 r. 
zostało zawartych 207 umów. Dofinansowaniem objęto 3 050 379 uczestników. 
Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i rozwój poprzez sport: 
W ramach realizacji programu Sport Wszystkich Dzieci w 2014 roku zawarto łącznie 405 umów dotacyjnych na 
realizację przedsięwzięć z obszaru sportu dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 711 834 uczestników. 
Realizowane zadania w znacznym stopniu wpłynęły na pobudzenie sfery działalności organizacji 
pozarządowych realizujących przedsięwzięcia ukierunkowane na sport i aktywność fizyczną dla dzieci i 
młodzieży. Poszerzono także zakres przedsięwzięć realizowanych na szczeblu ogólnopolskim w ramach 
poszczególnych działań. 

Projekt „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” -  wymiar uczestnictwa w działaniach organizowanych i 
prowadzonych przez „animatorów” na obiektach Orlik w roku 2014, zamknął się w skali kraju liczbą ponad 23 
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mln osobowejść. Odnotowano ponad 5 mln regularnych użytkowników spośród dzieci i młodzieży oraz ponad 
1,8 mln osób dorosłych. „Animatorzy” przeprowadzili ponad 2 mln jednostek zajęć sportowych i zorganizowali 
ponad 8 tys. imprez sportowych.  
W 2014r. podpisano 1 umowę dotacyjną. Dofinansowaniem objęto 3 378 „animatorów”, pracujących na 2237 
Orlikach. 
Dofinansowano również organizację ogólnopolskich przedsięwzięć sportowych realizowanych w oparciu o 
bazę obiektów „Moje Boisko – Orlik 2012” – Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Orlik 
Basketmania, Orlik Volleymania oraz Turniej piłki ręcznej Szczypiorniak na Orlikach”.  W 2014r. podpisano 4 
umowy na dofinansowanie organizacji ww. przedsięwzięć, w których łącznie udział wzięło 221 573 
uczestników. 
Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych - Główne efekty to: 
- promocja sportu osób niepełnosprawnych; 
- zmniejszanie dystansu pomiędzy postrzeganiem sportu osób z niepełnosprawnością  
a postrzeganiem sportu osób sprawnych w społecznej przestrzeni; 
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości  o sporcie osób z niepełnosprawnością oraz  
o możliwościach aktywnego życia osób z niepełno sprawnościami; 
- promocja konkretnych dyscyplin, wydarzeń, zawodników uprawiających sport; 
- kreowanie pozytywnych postaw wobec uprawiania sportu. 

W ramach promocji sportu osób niepełnosprawnych, w 2014 r. dofinansowano ze środków MSiT wydanie, 
przez Polską Fundację Paraolimpijską, albumu fotograficznego „Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014”, 
który dokumentuje przebieg Igrzysk, prezentując poszczególne dyscypliny, jak i polską kadrę. Odbył się 
również cykl wystaw fotograficznych „Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014” – dwie w Warszawie w tym 
Sejmie RP, Elblągu, Białymstoku, Działdowie, Gdańsku, Mławie, Olsztynie i Rybnie. Ponadto, dofinansowano 
wydanie przez Olimpiady Specjalne Polska dwóch numerów biuletynu informacyjnego „Jeżyk”, w nakładzie 1 
000 egzemplarzy. Biuletyn skierowany był do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i wszystkich 
osób zainteresowanych problematyką sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Polski Związek 
Szermierczy zorganizował w Warszawie pokazy szermiercze dla  dzieci i młodzieży  pt.: „Integracja drogą do 
sukcesu”, w których wzięło udział 1020 uczestników. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Pomimo prowadzonych w ramach skryningów populacyjnych raka piersi i raka szyjki macicy szeroko zakrojonej 
akcji informacyjnej na temat ww. programów oraz imiennego zapraszania kobiet na bezpłatne badania 
mammograficzne oraz cytologiczne poziom zgłaszalności kobiet na te badania wynosił na koniec 2014 r.  - 
43,43% dla badań mammograficznych (bm) oraz 22,05% dla badań cytologicznych (bc). Planowane do 
osiągnięcia wartości mierników wynosiły odpowiednio (bm) 45%, (bc) 27%. 

Większość zadań przewidzianych w Planie Działania Projektu pn. Ograniczania społecznych nierówności  
w zdrowiu na rok 2014 została zrealizowanych w terminie z wyjątkiem: baz danych łączących informacje 
gromadzone w różnych bazach danych prowadzonych przez różne instytucje. 

W realizacji zadania - Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby 
zachorowań i zgonów poprzez profilaktykę chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób o najwyższym 
wskaźniku umieralności. Departament Sportu dla Wszystkich w MSiT pełni rolę wspomagającą procesy 
profilaktyki zdrowotnej poprzez wykorzystywanie prozdrowotnych walorów sportu i aktywności fizycznej i w 
tym zakresie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób cywilizacyjnych. 

 
 
Narzędzie 51: Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zgonów 
powodowanych przez wypadki i urazy 

Narzędzie 51  Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zgonów 
powodowanych przez wypadki i urazy 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):      
Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa i ochrony ludności (w tym 
usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MIR 

Działania realizowane w 2014 r.:  
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Legislacyjne: 
W dniu 15 grudnia 2014 r. zostało podpisane nowe  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów 
działalności zespołów ratownictwa medycznego. W nowym rozporządzeniu wprowadzono, w odniesieniu do 
dotychczas obowiązującego, głównie zmiany uwzględniające postanowienia ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635). Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z 
dniem 1 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 1902). 

Programowe: 
W 2014 roku realizowano działania w ramach Działania 12.1Rozwój systemu ratownictwa medycznego 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013. 

Instytucjonalne: 
Trwa proces wdrażania pilotażowego systemu teleinformatycznego umożliwiającego przyjęcie z centrum 
powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację 
geograficzną miejsca zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz 
następuje docelowa reorganizacja dyspozytorni medycznych, polegająca na koncentracji stanowisk 
dyspozytorów medycznych, co pozwoli na zarządzanie większą liczbą zespołów ratownictwa medycznego z 
jednej lokalizacji. Efektem działań będzie usprawnienie dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, w 
szczególności w zdarzeniach z większą liczbą poszkodowanych . Przewiduje się, że liczba dyspozytorni 
medycznych zmniejszy się z wyjściowych 338 do ok. 45. Według stanu na październik 2014 r. w kraju 
funkcjonowało 129 dyspozytorni medycznych. Województwami, w których zakończono reorganizację 
funkcjonowania dyspozytorni medycznych są województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, 
podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie. Jedno stanowisko dyspozytora 
medycznego przypadać będzie docelowo na każde 200 tys. mieszkańców, przy czym w jednej lokalizacji będą 
funkcjonowały co najmniej dwa stanowiska. Nowy system powiadamiania ratunkowego zapewniać będzie 
wiele funkcjonalności pozwalających na usprawnienie pracy dyspozytorów medycznych oraz poprawę 
komunikacji między jednostkami systemu PRM, jak i z jednostkami współpracującymi (PSP, Policja i inne). 

Finansowanie: 
 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2014 r. 

Program Operacyjny  
Infrastruktura i Środowisko 
Priorytet XII 
 

Budżet środków europejskich  
Budżet środków krajowych 

Certyfikacja w 2014 r. dla działania 

12.1wyniosła ok. 69 711 tys. PLN 

wydatków kwalifikowalnych, w 

tym 59 254 tys. PLN z UE (są to 

wydatki refundowane w 2014 r. 

przez KE) 

 
 

 
 

Osiągnięte efekty:  
W efekcie Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego w ramach POIŚ: 

 Zakończono rozbudowę, remont, doposażenie 8 centrów urazowych, 

 Zakończono modernizację oraz doposażenie 10 szpitalnych oddziałów ratunkowych
 (
zapewniono 

dostęp do lądowiska dla 5 szpitalnych oddziałów ratunkowych), 

 Zakończono budowę /remont 7 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych, 

 Zakończono budowę i doposażenie 2 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 52: Efektywna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Narzędzie 52:  Efektywna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 
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Podmiot wiodący: 
PIP  

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, UDT 

Działania realizowane w 2014 r.  
Legislacyjne: 
Do Ministra Zdrowia zgłoszono wniosek w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w celu uwzględnienia we 
wskazówkach metodycznych (grupa IV „Inne czynniki biologiczne” pkt 6e), stanowiących załącznik 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z póżn. zm.) – badań 
przesiewowych w kierunku boreliozy w zakresie badań okresowych dla pracowników leśnictwa. Wniosek 
uzasadniony został systematycznym wzrostem liczby przypadków boreliozy wśród osób pracujących, w tym w 
szczególności wśród pracowników leśnictwa. W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że dokonanie 
zmiany możliwe będzie m.in. po uprzednim wprowadzeniu zmian w art. 229 § 8 Kodeksu pracy. Główny 
Inspektor Pracy, po wejściu w życie zmienionego art. 229 § 8 Kp ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia o 
dokonanie zmiany ww. rozporządzenia w zakresie wprowadzenia obowiązku pracowników leśnictwa 
badaniami przesiewowymi w kierunku boreliozy.  

Do Ministra Środowiska skierowano wniosek o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uwzględnienie w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) zagadnień dotyczących 
ramowego programu szkolenia operatorów pilarek oraz określenia zasad i warunków prowadzenia takiego 
szkolenia. Wniosek uzasadniono duża liczbą wypadków przy pracy tej grupy zawodowej z powodu słabego 
przygotowania do bezpiecznego wykonywania pracy. Minister Środowiska uzależnił nowelizację ww. 
rozporządzenia zakończeniem nowelizacji ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153). 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłoszono wniosek dotyczący uchylenia w całości rozporządzenia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładach przetwórstwa rybnego (Dz. U. Nr 47, poz. 317) z powodu nieadekwatności przepisów w nim 
zawartych do aktualnie stosowanych rozwiązań. Ponadto Ministrowi przedstawiono wniosek dotyczący 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dni 10 marca 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz. U. Nr 25, poz. 226) w zakresie 
dostosowania przepisów w nim zawartym do nowych technologii. Minister nie ustosunkował się do 
powyższych wniosków.  

Główny Inspektor Pracy skierował do Ministra Edukacji Narodowej wystąpienie dotyczące rozpatrzenia 
możliwości wprowadzenia do programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (o kierunku rolniczym) 
nowego, wydzielonego przedmiotu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. W odpowiedzi Minister 
poinformował, że konkretne programy nauczania zawodowego akceptują dyrektorzy szkół na wniosek 
nauczycieli. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi konieczności wprowadzani 
odrębnego przedmiotu z zakresu bhp do programów nauczania szkół rolniczych.   
 
Programowe: 
Jednym z podstawowych stałych zadań Państwowej Inspekcji Pracy, służących podejmowaniu skutecznych 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, jest badanie okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy. Badane są wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe – zgłoszone przez  pracodawców (na mocy art. 
234 § 2 Kp), a także przez inne organy, jak Policja czy pogotowie ratunkowe. W 2014 r. inspektorzy pracy w 
ramach kontroli zbadali okoliczności i przyczyny 2002 wypadków przy pracy, wskutek których poszkodowanych 
zostało 2349 osób, w tym 267 poniosło śmierć, a 768 doznało ciężkich obrażeń ciała. Dla celów prewencyjnych 
badane też są wybrane wypadki o lżejszych skutkach. Najczęściej poszkodowani pracowali w zakładach 
przemysłowych (34 %), budowlanych (25,5 %), handlowych (9 %) oraz transportowych (5,5 %). Natomiast 
wśród poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym najliczniejsza grupą były osoby zatrudnione w 
sektorze budowlanym (30 %), przemyśle przetwórczym (22,8 %) oraz górnictwie (8,6 %).  
Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że wśród przyczyn zbadanych w 2014 r. wypadków przy pracy dominującą 
grupę stanowiły przyczyny organizacyjne (45 %), następnie ludzkie (40 %) oraz techniczne (15 %). 
W 2014 r. inspektorzy poddali analizie 6 802 dokumentacje powypadkowe u 2 547 pracodawców 
(zatrudniających łącznie 475,4 tys. pracowników). Nieustalenie wszystkich przyczyn wypadku przy pracy jest 
najczęściej występującą nieprawidłowością w postępowaniu powypadkowym (stwierdzoną w 38,3% 
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zakładów). W 24,7 % zakładów ustala się inne przyczyny wypadku niż wynikające z analizy inspektorów pracy. 
Konsekwencjami tego są uchybienia w określaniu środków i wniosków profilaktycznych adekwatnych do 
przyczyn." 

Strategiczne obszary działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy określone w Programie działania PIP 
na rok 2014 wymagały przyjęcia perspektywy długookresowej (zadania długofalowe na lata 2013-2015) oraz 
bieżących działań w określonych branżach i zakładach (zadania roczne na 2014 r.).  
W ramach działań długofalowych kontynuowano kontrole w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły 
wypadki”. Kontrole ukierunkowane były na wdrażanie w kontrolowanych podmiotach elementów skutecznego 
zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przeprowadzono 555 kontroli w podmiotach zatrudniających ponad 50 
tys. osób, które podzielono na 3 grupy: 

 zakłady rekontrolowane (pierwsza kontrola w tym temacie przeprowadzona była w 2012 r.) – 37,3% 
ogółu skontrolowanych zakładów w 2014 r.; 

 „nowe” zakłady zatrudniających do 50 pracowników, w których doszło do wypadków pracy (wcześniej 
niekontrolowanych w tym zagadnieniu) – 41,4%;  

 zakłady średniej wielkości, które nie podjęły lub odstąpiły od programu prewencyjnego realizowanego 
przez PIP w 2013 r. – 21,3%. 

Szczególną uwagę podczas prowadzenia kontroli zwrócono na identyfikację zagrożeń w relacji z przyczynami 
wypadków przy pracy oraz spójność określania i wdrażania środków profilaktycznych wynikających z oceny 
ryzyka zawodowego w zestawieniu ze środkami i wnioskami profilaktycznymi ustalonymi w wyniku zaistnienia 
wypadku. Wyniki kontroli wskazują, że u zdecydowanej większości pracodawców dokumentacja oceny ryzyka 
zawodowego nie uwzględniała zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków przy pracy. Tym 
samym, stan ten w porównaniu do lat wcześniejszych nie ulega poprawie. Zauważalną poprawę można 
zaobserwować w grupie zakładów rekontrolowanych po 2 latach. W ocenie pracodawców oraz inspektorów 
pracy przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości jest przede wszystkim brak wiedzy i doświadczenia 
pracowników oraz służby bhp. Dotyczy to zarówno oceny ryzyka zawodowego, jak i ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy. W zakładach pracy pojawiła się generacja młodych stażem osób posiadających 
wymagane prawem kwalifikacje, jednak bez doświadczenia tak potrzebnego szczególnie przy prowadzeniu 
postępowania powypadkowego. 

W 2014 r. kontynuowano w ramach drugiego etapu działań długofalowych kontrole w zakładach objętych 
programem wzmożonego nadzoru. Przeprowadzono 117 kontroli w 53 zakładach, które charakteryzowały się 
dużą liczbą wypadków przy pracy oraz wysokim poziomem narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
skutkujące chorobami zawodowymi lub innymi dolegliwościami związanymi z wykonywaniem pracy. Wyniki 
kontroli wskazują, że w stosunku do roku 2013 nastąpiła poprawa, m.in. w zakresie przygotowania 
pracowników do pracy, prowadzenia prac transportowych oraz dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań bhp. Natomiast wzrósł odsetek zakładów, w których ujawniono nieprawidłowości dotyczące 
urządzeń i instalacji elektrycznych, obowiązku eliminowania lub ograniczania narażenia pracowników na 
czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz magazynowania i składowania. W wyniku działań kontrolnych pracodawcy 
podjęli działania korygujące i naprawcze, pozwalające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, m.in. poprzez 
dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych, instalowanie urządzeń ograniczających poziom ekspozycji 
pracowników na hałas. 

W ramach corocznych działań inspektorzy pracy przeprowadzili 5278 kontroli prac budowlanych, w tym 
rozbiórkowych na 2775 budowach. Ze względu na wysoką skalę nieprawidłowości stwierdzanych w 
poprzednich latach – wśród kontrolowanych podmiotów dominowały mikroprzedsiębiorstwa (73%) oraz małe 
zakłady, zatrudniające od 10 do 49 osób (24%). 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło wykonywania prac na rusztowaniach. Prace wykonywane z użyciem 
rusztowań wystąpiły na 55 % budów, przy czym na prawie połowie z nich stwierdzano brak odbioru 1362 
rusztowań. Nadal dużo zastrzeżeń dotyczyło wykonywania prac na wysokości, które należą do jednych z 
najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Wśród stwierdzonych 
nieprawidłowości uwagę zwracają nieprawidłowe środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości, tj. 
niewłaściwe balustrady lub ich brak (67% budów), niezabezpieczenie dojść i przejść oraz klatek schodowych 
(57% budów), niezabezpieczenie otworów technologicznych przed upadkiem z wysokości (55% budów) oraz 
niewyposażanie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej głowy (1561 pracowników) 
i chroniące przed upadkiem z wysokości (693 pracowników).  

W wielu przypadkach kontrolowanych budów, pomimo zastosowanych środków prawnych, nie osiągnięto 
niestety trwałych efektów, ponieważ błędy wyeliminowane na jednym etapie budowy pojawiały się u tego 
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samego pracodawcy na dalszym etapie tej budowy lub na innej, kolejnej budowie. Dlatego w celu 
wyegzekwowania trwałej likwidacji zagrożeń stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracujących w 2014 r. przeprowadzono 2 861 krótkich kontroli o charakterze interwencyjnym,  w tym kontroli 
powtarzanych kilkakrotnie na tej samej budowie. Jednocześnie kontynuowano zasady nadzoru i kontroli 
dużych inwestycji polegające na cyklicznych spotkaniach z inwestorami, projektantami, kierownictwem 
budowy, a także z wykonawcami na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, które miały na celu 
zwiększenie zaangażowania wszystkich uczestników procesu budowlanego w poprawę bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia pracowników.  

W 2014 przeprowadzono również kontrole w 32 zakładach górniczych (w tym: 29 kopalniach węgla 
kamiennego, 1 kopalni rudy miedzi, 1 kopalni cynku i ołowiu, 1 kopalni gipsu i anhydrytu oraz 1 kopalni soli) 
zatrudniających łącznie 102,1 tys. pracowników. Do kontroli wytypowano oddziały górnicze i usługowe 
(energomaszynowe, mechaniczne), w których pracownicy wykonują pracę na stanowiskach o najwyższych 
przekroczeniach NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia. Kontrolowano zarówno przestrzeganie 
przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczenia NDS i NDN, jak i 
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących m.in. eliminacji lub ograniczenia 
narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych. Najwięcej nieprawidłowości, związanych z 
przestrzeganiem przepisów o czasie pracy, dotyczyło zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych 
na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia 
oraz nieprzestrzeganie prawa do nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. W obszarze bezpieczeństwa i 
higieny pracy nieprawidłowości dotyczyły głównie niesprawnych systemów zraszania na przesypach 
przenośników oraz niedrożnych dysz zraszających (16% urządzeń objętych kontrolą). Na 44 skontrolowane 
urządzenia i systemy wentylacyjne w 4 stwierdzono nieszczelności, które powodowały obniżenie sprawności 
działania wentylacji wyrobisk dołowych. 

Przeprowadzono także kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót torowych, których 
skala zwiększa się z roku na rok. Skontrolowano 190 zakładów zatrudniających łącznie ok. 15 tys. osób. 
Nieprawidłowości dotyczyły głownie zabezpieczenia osób wykonujących prace na zamkniętym dla ruchu torze 
kolejowym, ale w bezpośrednim sąsiedztwie torów czynnych. Przejeżdżające obok miejsca prowadzenia prac 
pociągi, stanowiły jedno z głównych zagrożeń dla zatrudnionych pracowników. W co piątym kontrolowanym 
zakładzie stwierdzono niewyznaczenie odpowiedniej liczby osób sygnalizujących o nadjeżdżających pociągach 
lub nieprawidłowe ich wyposażenie w środki ostrzegania. W zakresie przygotowania i oznakowania miejsc do 
bezpiecznego zejścia i schronienia się pracowników zatrudnionych przy robotach torowych podczas przejazdu 
pociągów nieprawidłowości stwierdzono w 23% kontrolowanych zakładów.  

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów bhp, inspektorzy pracy wydali ponad 
318,3 tys. decyzji.  Najwięcej z nich dotyczyło problematyki przygotowania pracowników do pracy (m.in. 
szkoleń w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań lekarskich i uprawnień kwalifikacyjnych) – 16 %, stanowisk i 
procesów pracy – 12 % oraz maszyn i urządzeń technicznych – także 12 %.  
Ponadto w 2014 r. inspektorzy pracy skierowali do ZUS 170 wniosków o podwyższenie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe dla pracodawców, u których w toku 2 kolejnych kontroli stwierdzali rażące 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  Najwięcej z nich (76%) dotyczyło przedsiębiorstw 
branży budowlanej (130 wniosków) oraz działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego (26 wniosków 
– 15%). 
Równocześnie w 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole u 102 pracodawców, którym w latach 
2012-2013 ZUS podniósł wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe w wyniku wniosku inspektora pracy. 
W 23 przedsiębiorstwach (23% ogółu skontrolowanych) nie wydano decyzji administracyjnych w obszarze bhp, 
co świadczy o zmianie podejścia pracodawców do kwestii zapewnienia pracującym bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy. Natomiast w 30 zakładach pracy (29% kontrolowanych) stan bezpieczeństwa 
pracy nie uległ poprawie. Inspektorzy pracy wydali w tych przedsiębiorstwach łącznie 216 decyzji dot. bhp, z 
czego 26 decyzji wstrzymania pracy. Większość decyzji dotyczyła zakładów z branży budowlanej. W stosunku 
do 4 pracodawców tego sektora skierowano ponowny wniosek do ZUS o podwyższenie wysokości składki na 
ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. W pozostałych kontrolowanych przedsiębiorstwach 
inspektorzy pracy stwierdzali nieznaczne naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów bhp, niebędące 
wykroczeniami przeciwko prawom pracownika. 
 
Instytucjonalne/ Programowe: 
Działania w zakresie dozoru technicznego prowadził Urząd Dozoru Technicznego. Rolą dozoru technicznego 
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jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom 
bezpieczeństwa. 
Każde urządzenie techniczne jest projektowane i wytwarzane tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z 
jego eksploatacją do poziomu akceptowalnego ryzyka. W UE regulują to przepisy wdrażające dyrektywy 
wspólnoty. Jednak w fazie eksploatacji, kiedy urządzenie znajduje się w rękach konkretnych ludzi, kiedy 
wymaga bieżącej konserwacji, a jego poszczególne elementy podlegają zużyciu, mogą powstawać zagrożenia. 
Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi (art. 37 pkt 2 Ustawy o dozorze 
technicznym). Działania realizowane przez UDT w 2014 r. obejmowały: 

a. Prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych (art. 37 pkt 5 Ustawy o dozorze 
technicznym)  

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. dozorem technicznym UDT objętych było 1.146.931 urządzeń technicznych na 
terenie całego kraju. Z powyższej liczby podlegało:  
• formie pełnego dozoru technicznego 689.033 urządzeń, w tym:  
 315.641 urządzeń ciśnieniowych  
 373.392 urządzeń transportu bliskiego  
• formie ograniczonego dozoru technicznego 457.898 urządzeń, w tym:   
 317.519 urządzeń ciśnieniowych  
 140.379 urządzeń transportu bliskiego  
W 2014 r. porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost liczby urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym o 
44.492.( o 4,05%). 

b. W 2014 r. Urząd Dozoru Technicznego wydał w sumie 1.001 decyzji w sprawie uprawniania do 
wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń oraz przeprowadził 736 inspekcji zakładów 
uprawnionych w omawianym powyżej zakresie.  

Liczba wydanych sprawozdań z uzgodnionych modernizacji i napraw urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu – 5.990.  

c. Sprawdzanie dokumentacji technicznej (zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o dozorze technicznym).  
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, wyeliminowania błędów  
konstrukcyjnych i zapewnienia zgodności  z przepisami o dozorze technicznym w 2014 r. sprawdzono i 
uzgodniono 6.776 dokumentacji technicznych dotyczących konstrukcji, technologii wytwarzania, naprawy lub 
modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.  

d. Sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne, napełniających zbiorniki 
przenośne oraz spajaczy i osób wykonujących przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną (zgodnie z 
art. 23. ust.1 i art. 37 pkt 15 ustawy o dozorze technicznym). 

W 2014 r. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził sprawdzenie kwalifikacji 118.752 osób obsługujących 
konserwujących urządzenia techniczne, napełniających zbiorniki przenośne oraz spajaczy i osób wykonujących 
przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną.  

e. Kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym (zgodnie z art. 37 pkt 1 Ustawy o dozorze 
technicznym).  

W 2014 r. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził 1.196 branżowych kontroli zakładów:  
• urządzeń ciśnieniowych - 614  
• urządzeń transportu bliskiego- 582  
• Razem: 1.196  
Liczba przeprowadzonych kontroli problemowych w zakresie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym 
oraz sprawdzenia realizacji wydanych uprzednio zaleceń:  
• urządzeń ciśnieniowych - 4  
• urządzeń transportu bliskiego- 8  
Razem: 12  

W maju 2014 r. rozpoczęto realizację spotkań informacyjnych pod hasłem „Dni Bezpieczeństwa Technicznego” 
(DBT) w UDT. Spotkania wpisują się w realizację celów strategicznych UDT na lata 2014-2016.  
Cel strategiczny 2014-2016: rozwój wiedzy i umiejętności  
Cel operacyjny: podniesienie poziomu kultury technicznej oraz zaufania do UDT w  społeczeństwie i 
przedsiębiorstwach 
Spotkania Dni Bezpieczeństwa Technicznego w 2014 r. odbywały się systemowo wg ustalonego wcześniej 
harmonogramu. Według założeń planu realizacji Dni Bezpieczeństwa Technicznego spotkania odbywały się w 
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każdym oddziale UDT dwa razy – po jednym spotkaniu w pierwszej i drugiej połowie roku.   
W wybranych oddziałach UDT z inicjatywy organizatorów zrealizowano więcej niż dwa spotkania w 2014 r.  
Podsumowanie Dni Bezpieczeństwa Technicznego 2014:  

 65 spotkań informacyjnych,  
 2.273 osób,  
 1.205 firm,  
 124 nowych klientów. 

Podczas każdego spotkania Dni Bezpieczeństwa Technicznego odbywały się indywidualne konsultacje 
eksperckie z przedstawicielami UDT oraz innych instytucji (np. PIP, PSP), jeśli spotkanie było prowadzone 
wspólnie. Konsultacje realizowane były na stanowiskach eksperckich Urządzeń transportu bliskiego, Urządzeń 
ciśnieniowych, UDT CERT, Akademia UDT jest nazwą używaną w kontekście działań związanych z organizacją 
szkoleń i konferencji Urzędu Dozoru Technicznego popularyzujących bezpieczeństwo techniczne. Działania 
Akademii UDT są organizowane i koordynowane przez Wydział Promocji Bezpieczeństwa Technicznego i 
Szkoleń działający w ramach Departamentu Innowacji i Rozwoju (DS).  
Akademia UDT oferuje klientom:  

 szkolenia otwarte i zamknięte oraz konferencje  
 bezpłatne spotkania informacyjne  
 wynajem wykładowców Urzędu Dozoru Technicznego  

 
Działania Akademii Urzędu Dozoru Technicznego odnoszą się do działalności ustawowej UDT realizowanej 
m.in. poprzez następujące zadania wymienione w art. 37 Ustawy, w pkt 10 i 11:  

 inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz 
użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych  

 popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz 
organizowanie doradztwa w tym zakresie. 

Realizując ustawowy obowiązek popularyzacji bezpieczeństwa technicznego oraz cel operacyjny strategii UDT 
na lata 2014-2016 - Podniesienie poziomu kultury technicznej oraz zaufania do UDT w społeczeństwie i 
przedsiębiorstwach, Zespół Prasowy Urzędu Dozoru Technicznego we współpracy z Pionem Bezpieczeństwa 
Technicznego rozpoczął w 2014 r. kampanię pod nazwą „Bezpieczeństwo – Twój wybór”.   
Kampania promuje zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi Urzędu 
Dozoru Technicznego.   
Każda edycja kampanii prewencyjnej ma dotyczyć konkretnej grupy urządzeń.  
Wybór tematu kampanii jest ustalany na podstawie danych z opracowywanej corocznie przez UDT „Analizy 
nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych”. Pierwsza edycja kampanii 
prewencyjnej Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo – Twój wybór” była poświęcona bezpiecznej 
eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.  
Wózki jezdniowe są grupą urządzeń technicznych, w której dochodzi do największej liczby wypadków 
spowodowanych błędami użytkowników, brawurą i lekceważeniem przepisów.   
Na potrzeby kampanii zostały opracowane plakaty prezentujące główne zasady bezpiecznej pracy z wózkiem 
widłowym oraz digipak – film szkoleniowy na płycie DVD i ilustrowana broszura informacyjna, w nakładzie 45 
tys. sztuk. Materiały są bezpłatnie dostępne we wszystkich oddziałach Urzędu Dozoru Technicznego, na 
targach i imprezach branżowych oraz wysyłane na zamówienie.  
W serwisie www.eksploatacja.udt.gov.pl i profilu Urzędu Dozoru Technicznego na Facebooku dostępne są 
materiały informacyjne, film prezentujący zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych oraz 
prezentacja zagrożeń związanych z niewłaściwą eksploatacją tych urządzeń.   
W 2014 r. w mediach oraz na łamach kwartalnika UDT „Inspektor” ukazały się artykuły opracowane przez 
ekspertów UDT dotyczące: zasad bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych, najczęściej występujących 
niebezpiecznych uszkodzeń i identyfikowanych zagrożeń. Łącznie, komunikat dotarł do ok. 63 tys. odbiorców.  
Wybór tematu kampanii oraz przygotowane materiały zostały wysoko ocenione przez użytkowników, 
eksploatujących, służby BHP w przedsiębiorstwach i ośrodki szkoleniowe 
UDT przeprowadził analizę nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za 
rok 2013 r. 

W związku ze wzrostem liczby nieszczęśliwych wypadków w roku 2014 w stosunku do roku 2013. podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu sukcesywnych dodatkowych, kontroli branżowych zarówno w obszarze urządzeń 
transportu  bliskiego urządzeń ciśnieniowych mających na celu identyfikację nadzoru i kontroli przestrzegania 
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przepisów o dozorze technicznym, w szczególności identyfikację urządzeń nieobjętych dozorem technicznym 

Finansowanie: 
W ramach budżetów instytucji realizujących narzędzie przeznaczonych na działalność bieżącą.  

Osiągnięte efekty:  
W 2014 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wyegzekwowano 
poprawę (likwidację naruszeń prawa) w następującym zakresie: 

 dla 40,6 tys. osób pracujących przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 
lub je aktualizowano, 

 dla 2,8 tys. osób zlikwidowano narażenie na czynniki szkodliwe powyżej dopuszczalnych norm, 

 dla 33,8 tys. osób usunięto nieprawidłowości dotyczące wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, 

 dla 253,3 tys. osób usunięto nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, występującego 
na stanowisku pracy, 

 dla 83,7 tys. osób doprowadzono do usunięcia nieprawidłowości dotyczących niewłaściwego 
przeprowadzenia szkoleń bhp lub ich braku, 

 dla 41,6 tys. osób doprowadzono do usunięcia nieprawidłowości dotyczących niewłaściwie 
przeprowadzonych badań lekarskich lub ich braku. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zlikwidowania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 71 tys. 
osób pracujących w kontrolowanych zakładach.   

W 2014 r. miernik określający stopień realizacji celu tj. „Wnb” wyniósł 102,95%. Główną przyczyną osiągnięcia 
miernika stopnia realizacji Wnb powyżej 100% było ponadplanowe zapotrzebowanie na badania odbiorcze., 
sprawdzające uzupełniające, doraźne eksploatacyjne oraz po awarii i wypadkach. Są to badania, które zależą 
wprost od sytuacji rynkowej i wykonywane są na zlecenie eksploatującego.  
W wyniku przeprowadzonej analizy nieszczęśliwych wypadków w UDT zaobserwowano, że w grupie urządzeń 
transportu bliskiego nieobjętych dozorem technicznym i nieposiadających decyzji zezwalających na 
eksploatację liczba nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń wzrosła  z 19 zdarzeń w roku 2012 
r. do 29 zdarzeń w roku 2013 r. Nieszczęśliwym wypadkom w roku 2013 r. uległo 25 osób tj. o 11 więcej niż w 
roku 2012 r.  
 
Ponadto, w ramach działalności Akademii Urzędu Dozoru Technicznego w 2014 r. zrealizowano 565 usług 
szkoleniowych, w tym:  

 217 szkoleń otwartych  
 152 szkolenia zamknięte  
 13 konferencji  
 39 wynajmów wykładowców  
 121 szkoleń bezpłatnych  
 23 inne usługi szkoleniowe  

 
Łącznie w 2014 r. w ramach Akademii UDT przeszkolono 15.537 osób, w tym: 

 2 383 na szkoleniach otwartych  
 2 334 na szkoleniach zamkniętych  
 859 na konferencjach  
 711 przez wynajem wykładowcy  
 5 610 na szkoleniach bezpłatnych  
 3 640 w ramach innych usług szkoleniowych  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Na podstawie analizy wyników kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy można 
stwierdzić, że stan bezpieczeństwa pracy nadal odbiega od oczekiwań. Pomimo utrzymującej się na podobnym 
poziomie liczbie kontroli (w porównaniu do roku 2013) wciąż wzrasta liczba decyzji, w szczególności 
dotyczących eksploatacji maszyn.  
Kontrole stosowania przez pracodawców skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy oraz 
chorobom zawodowym od wielu lat wskazują na utrzymujący się wysoki poziom uchybień i nieprawidłowości. 
Z analizy badanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy wynika, że częstą przyczyną wypadków jest 
lekceważenie zagrożeń zawodowych i niedostateczne przygotowanie do wykonywania pracy przez 
poszkodowanego, którym z reguły towarzyszą brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające oraz brak 
właściwego nadzoru nad pracującymi. 
W ciągu ostatnich lat utrzymuje się tendencja zmiany struktury statusu zatrudnienia poszkodowanych w 
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wypadkach przy pracy. W zbadanych przez PIP wypadkach w 2014 r., osoby świadczące pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, ale objętych ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy, stanowiły ok. 13% 
ogółu poszkodowanych w tych wypadkach. Skala problemów może być jednak większa ze względu na 
niejednoznacznie sformułowane przepisy dotyczące zgłaszania tych zdarzeń oraz uprawnienia organów PIP w 
zakresie ich badania. 
W dążeniu do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa i poszanowania praw pracowników Państwowa Inspekcja 
Pracy koncentruje się na skuteczności prowadzonych działań kontrolnych. Ma temu służyć rozwijanie formy 
kontroli sprawdzających realizację wcześniej wydanych środków prawnych oraz krótkie kontrole 
ukierunkowane na likwidację stanów bezpośredniego zagrożenia realizowane głównie na terenach budów. 
Będąc instytucją kontrolną, PIP dostrzega również istotne znaczenie prewencji, bez której trudno dziś sobie 
wyobrazić funkcjonowanie skutecznej inspekcji pracy.  
Stałym priorytetem PIP jest dążenie do zmniejszania liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
W 2015 r. i w latach następnych działania PIP zostaną ukierunkowane na problematykę bezpośredniego 
zaangażowania pracodawców w zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, przede wszystkim 
w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy oraz 
udział pracowników w tej ocenie, gdyż świadomość zagrożeń zawodowych i wiedza o sposobach ich unikania 
ma znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Osiągnięciu założonych celów strategicznych służyć będą nie tylko systematyczne kontrole, ale także 
różnorodne działania wspierające takie, jak m.in. programy i kampanie prewencyjne, szkolenia, doradztwo.  

 
Narzędzie 53: Wzrost świadomości w zakresie kształtowania warunków pracy przez powszechny rozwój 
kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie 

Narzędzie 53 - Wzrost świadomości w zakresie kształtowania warunków pracy przez powszechny rozwój 
kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):      Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 
państwa, ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego).  

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, PIP 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe:  
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) konsekwentnie prowadzi działalność prewencyjno-promocyjną, której celem 
jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników, a co za tym idzie wpływanie na ograniczenie 
zagrożeń wypadkowych i poszanowanie prawa pracy. Są to działania komplementarne w stosunku do 
działalności kontrolno-nadzorczej, mającej za zadanie skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Działalność edukacyjna i uświadamiająca prowadzona przez PIP jest konieczna, jeśli zamierzamy w ramach 
szeroko pojętej edukacji i popularyzacji promować pozytywne wzorce zachowań w stosunku do 
bezpieczeństwa pracy wśród pracodawców i pracowników. 
Działania PIP związane z rozwojem kultury bezpieczeństwa realizowane są poprzez szkolenia i prelekcje, 
przygotowywanie materiałów edukacyjnych, doradztwo, prowadzenie stron internetowych z programami 
prewencyjnymi, przykładami dobrych praktyk oraz interaktywnymi narzędziami do realizacji zaplanowanych 
zadań. Wymienione sposoby poszerzania wiedzy pracodawców i osób pracujących wykorzystywane są podczas 
realizacji praktycznie wszystkich form działalności prewencyjno-promocyjnej prowadzonej przez PIP, a 
mianowicie: 

- kampanii informacyjno-promocyjnych, 
- programów prewencyjnych, 
- działalności wydawniczej, 
- udzielania porad prawnych i dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. 

W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała realizację trzech dużych kampanii informacyjnych: 
1. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, która adresowana była do pracodawców i pracowników 

przemysłu przetwórczego, 
2. „Zanim podejmiesz pracę”, która promowała wiedzę z zakresu praw i obowiązków pracowniczych w 

grupie pracowników w wieku 18-65 lat, 
3. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, której odbiorcami byli przede wszystkim 

rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne oraz narażeni na wypadki przy pracy rolniczej 
członkowi ich rodzin. 
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Ad.1 
Celem zaplanowanej na lata 2013-2015 kampanii jest zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanymi 
przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem pracownika, niewłaściwym 
posługiwaniem się czynnikiem materialnym, nieużywaniem sprzętu ochronnego. Jej adresatami są pracownicy 
i pracodawcy zatrudnieni w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, w szczególności w 
przemyśle przetwórczym, w którym notuje się dużą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 
Zadaniem przekazów informacyjnych, zarówno medialnych, jak i upowszechnianych podczas szkoleń, jest 
inspirowanie osób pracujących i zarządzających do zmiany postaw związanych z przestrzeganiem przepisów 
bhp oraz wskazywanie na konsekwencje niewłaściwych zachowań oraz zaniedbania obszaru związanego z 
prawem pracy. Ważnym elementem kampanii jest motywowanie pracodawców do przeglądu i poprawy 
warunków pracy, wdrażania wysokich standardów w dziedzinie bhp oraz budowania kultury bezpiecznej pracy. 
Działalność edukacyjna realizowana była również za pośrednictwem dystrybucji publikacji wspierających 
kampanię „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Wśród nowości wydawniczych związanych z jej tematyką 
znalazły się m.in. listy kontrolne z komentarzem „Użytkowanie maszyn. Minimalne wymagania dotyczące 
bhp”, „Bezpiecznie i zgodnie z prawem. Materiał pomocniczy dla właścicieli małych zakładów budowlanych” 
oraz broszura „Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy”. W sumie do odbiorców w 2014 r. trafiło blisko 49 
tys. sztuk wydawnictw. Dodatkowo w związku z realizacją kampanii Państwowa Inspekcja Pracy 
wyprodukowała 5 edukacyjnych filmów instruktażowych, dotyczących prewencji zagrożeń szkodliwymi 
czynnikami takimi jak: pyły, hałas, czynniki chemiczne, wibracje, ruchome oraz ostre elementy maszyn i 
urządzeń. Filmy są wykorzystywane podczas szkoleń organizowanych w okręgowych inspektoratach pracy i 
stanowią uzupełnienie części wykładowej zajęć. Ponadto będą one dystrybuowane przez pracowników PIP 
podczas różnego rodzaju spotkań z adresatami działań prewencyjno-promocyjnych. 

Ad.2 
Celem realizowanej trzeci rok kampanii jest upowszechnianie wiedzy o obowiązujących przepisach prawa 
pracy przy zatrudnianiu wśród osób pracujących i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców 
oraz partnerów społecznych. Podczas realizacji projektu podejmowane były zagadnienia związane ze specyfiką 
zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, kwestie zawierania umów 
cywilnoprawnych oraz terminowych, a także legalności zatrudniania. Zadaniem kampanii „Zanim podejmiesz 
pracę” jest również przekonanie osób podejmujących zatrudnienie do zwrócenia szczególnej uwagi na 
elementy, które gwarantują właściwe przygotowanie do pracy u nowego pracodawcy, tj. przeprowadzenie 
wstępnych profilaktycznych badań lekarskich, przeszkolenie w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz uzyskanie wymaganej informacji o warunkach zatrudnienia. Podczas działań edukacyjnych i 
informacyjnych wykorzystywane są wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce związanej z prawną 
ochroną pracy. Seria wydawnicza sygnowana logiem kampanii „Zanim podejmiesz pracę” składa się obecnie z 
17 ulotek oraz broszury „Prawo pracy – pierwsze kroki”. W ramach zrealizowanej w 2014 r. kampanii do rąk 
odbiorców trafiło 125 tys. sztuk wydawnictw poruszających zagadnienia prawnej ochrony pracy. 

Ad.3 
Konieczność wpływania na poziom bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnictwa wynika wprost z ilości zagrożeń 
zawodowych towarzyszących pracy rolników, liczby odnotowywanych przez KRUS wypadków przy pracy oraz 
zapadalności na choroby zawodowe. Brak możliwości prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy rolników 
indywidualnych Państwowa Inspekcja Pracy rekompensuje wielokierunkowymi inicjatywami profilaktycznymi 
na rzecz ochrony zdrowia i życia społeczności wiejskiej, wśród których największe znaczenie ma działalność 
edukacyjna. Jej adresatami są nie tylko rolnicy, ale także członkowie ich rodzin we wszystkich grupach 
wiekowych, w tym uczniowie i studenci szkół rolniczych oraz osoby pracujące w gospodarstwach i 
zamieszkujące obszary wiejskie. W działaniach wpływających na rozwój kultury bezpieczeństwa pracy 
przygotowanych dla rolników PIP wykorzystuje wachlarz form popularyzatorskich: szkolenia, wykłady na 
uczelniach, prelekcje w szkołach, prowadzenie działalności wydawniczej. Wraz z rozpoczęciem w 2013 r.  
-letniej ogólnopolskiej kampanii Państwowa Inspekcja Pracy wykorzystuje działania medialne dla promocji 
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym. W tym celu przygotowane zostały różne materiały przestrzegające 
przed nierozważnym podejściem do kwestii bezpiecznego wykonywania pracy, m.in. spoty reklamowe 
(telewizyjny oraz radiowe), ogłoszenia prasowe i plakaty. Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu 
możliwe jest znacznie szersze i szybsze dotarcie z przekazem jednocześnie do wszystkich odbiorców z grupy 
docelowej. Uzupełnienie i rozszerzenie standardowych inspekcyjnych działań edukacyjnych i profilaktycznych 
poprzez uruchomienie komunikatów medialnych, pozwoliło na pełne wykorzystanie dostępnych form 
komunikacji społecznej przy realizacji ważnego celu Państwowej Inspekcji Pracy, którym są ukierunkowane 
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działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 

Począwszy od 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy realizuje program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, 
którego celem jest: 

- propagowanie idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, 
- uczulanie na właściwe przygotowanie do wykonywania pracy w bezpieczny sposób, 
- kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, 
- upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
Program, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, młodocianych zatrudnianych w celu 
przygotowania zawodowego oraz studentów, jest realizowany z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych 
przygotowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Od roku 
akademickiego 2010/2011 program „Kultura bezpieczeństwa” jest również realizowany na wyższych 
uczelniach. W środowisku studenckim program prowadzony jest w formie wykładów i seminariów. Tematyka 
wykładów ustalana jest w zależności od charakteru uczelni. W celu wyposażenia uczniów i nauczycieli w 
niezbędne materiały szkoleniowe Państwowa Inspekcja Pracy corocznie finansuje wydanie podręcznika 
„Kultura bezpieczeństwa – materiał pomocniczy dla szkół ponadgimnazjalnych” i płyt DVD z uzupełniającym 
materiałem audiowizualnym, które zawierają prezentacje oraz krótkie filmy do poszczególnych tematów 
zawartych w podręczniku. Dużym zainteresowaniem cieszył się także zorganizowany przez Państwową 
Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2013/2014 ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest nie tylko formą sprawdzenia 
poziomu wiedzy zdobytej przez uczestników w trakcie zajęć towarzyszących realizacji programu edukacyjnego 
„Kultura bezpieczeństwa”, ale daje również możliwość jego popularyzacji i upowszechnienia w środowisku 
uczniów i nauczycieli.  

Programy prewencyjne, przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy, opierają się na współdziałaniu 
pracodawców i inspektorów pracy w zwiększaniu poziomu przestrzegania prawa i bezpieczeństwa pracy w 
zakładach. Każdy z programów prewencyjnych rozpoczyna się tematycznym bezpłatnym szkoleniem, w trakcie 
którego omawiane są zagadnienia prawa pracy stanowiące sedno założeń określonego programu. 
Uczestnikom przybliżane są założenia, sposób realizacji i narzędzia programu (przygotowane w postaci list 
kontrolnych), służące przeanalizowaniu, w drodze samokontroli, sytuacji prawnej i poziomu bezpieczeństwa 
pracy w zakładzie. Poprzez działania edukacyjne oraz doradztwo prowadzone bezpośrednio w zakładach pracy 
realizowane przez PIP programy prewencyjne umożliwiają pracodawcom przede wszystkim poprawę 
bezpieczeństwa pracy i warunków jej wykonywania.  W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy realizowała 5 
programów prewencyjnych, ukierunkowanych na branże (budownictwo, przetwórstwo przemysłowe), 
konkretne typy zagrożeń zawodowych (praca z maszynami), prewencję wypadków przy pracy, wielkość 
przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) oraz zagrożenia czynnikami psychospołecznymi. 

W zakresie wprowadzonych narzędzi ekonomicznych służących rozwojowi kultury bezpieczeństwa pracy 
inspektorzy pracy sprawdzają poprawność informacji przekazywanych do ZUS, służących wyliczeniu 
indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Służy temu druk ZUS-IWA, a pracodawcy, którzy zgłaszali 
do ubezpieczenia przeciętnie co najmniej 10 pracujących w roku poprzedzającym rok składania wymaganej 
informacji przekazują go corocznie do ZUS. W 2014 r. inspektorzy pracy podczas 8448 kontroli pracodawców – 
płatników składki na ubezpieczenie wypadkowe sprawdzili prawidłowość informacji przekazywanych w 
drukach ZUS-IWA, dotyczących istotnych elementów mających wpływ na wysokość składki. Elementy te to 
liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadowego, liczba poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy ogółem oraz w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia oraz 
rodzaj prowadzonej działalności. 
Zaledwie w 491 kontrolach (5,8%) stwierdzono przypadki podania przez pracodawców nieprawidłowych 
danych w informacji przekazywanej do ZUS. Podczas trwania czynności kontrolnych 203 płatników składki 
skorygowało elektronicznie te informacje. W pozostałych przypadkach (288) inspektorzy pracy informowali 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzonych nieprawidłowościach, podając jednocześnie prawidłowe 
dane, służące wyliczeniu indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
W 2014 r. stwierdzono 309 przypadków podania do ZUS nieprawidłowych danych zawartych w 288 drukach 
ZUS IWA. W toku kontroli inspektorzy pracy ustalili prawidłowe dane i informowali o nich ZUS. Najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie podawania liczby osób: 

- zatrudnionych w warunkach zagrożenia (113 przypadków - 1,3% pracodawców), 
- poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (104 przypadki - 1,2% pracodawców). 
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Większość kontrolowanych pracodawców płatników składki na ubezpieczenie wypadkowe (ponad 94%), 
prawidłowo realizuje obowiązek w zakresie sporządzania i przekazywania do ZUS informacji, służących do 
ustalania indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Skala nieprawidłowości stwierdzanych w 
wyniku kontroli druku ZUS IWA ustabilizowała się na poziomie ok. 1 %. Jednak mechanizm ustalania wysokości 
zróżnicowanej składki wymaga uwzględnienia specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw zaliczanych do branż 
o dużej skali wypadkowości (budownictwo, leśnictwo). W chwili obecnej wystarczy, żeby przedsiębiorstwo 
zatrudniało rocznie przeciętnie mniej niż 10 osób, bądź zatrudniało pracowników sezonowo, by nie podlegało 
systemowi indywidualnie wyliczanej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która uwzględnia rzeczywisty 
poziom bezpieczeństwa pracy. Tacy pracodawcy płacą składkę wypadkową w uśrednionej, zryczałtowanej 
wysokości. Państwowa Inspekcja Pracy korzysta z danych gromadzonych przez ZUS w ramach informacji 
przesyłanych przez pracodawców w drukach ZUS-IWA. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz 
liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia pozwala PIP planować działalności prewencyjną i 
kontrolną. Znajomość faktycznej skali wypadkowości pozwala wytypować branże i konkretnych pracodawców, 
do których należy skierować działania leżące w kompetencjach PIP. 
Rozwojowi kultury bezpieczeństwa pracy służy również konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”. XXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”, podobnie jak w latach ubiegłych, promowała firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania 
organizacyjne, poprawiające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, w tym również osób 
niepełnosprawnych. Najważniejszym kryterium oceny pozostaje obniżanie do minimum skali zagrożeń 
wypadkowych oraz stosowanie przez firmy wysokich standardów ochrony pracy. Kapituła Konkursu szczególną 
uwagą obejmuje działania podejmowane przez uczestników Konkursu skutkujące poprawą warunków pracy i 
bezpieczeństwa jej wykonywania, wskazujące na współdziałanie pracodawców i pracowników na rzecz 
stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wdrażanie rozwiązań i pomysłów 
wykraczających poza obowiązujące standardy prawne. W eliminacjach do konkursu wzięło udział 184 
pracodawców. Do finału zakwalifikowano 37 z nich, wyróżniających się w szczególności najwyższym 
profesjonalizmem w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas uroczystej Gali na Zamku 
Królewskim Główny Inspektor Pracy uhonorował statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS 10 laureatów. Zwycięzcy 
zostali też wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”. Dzięki organizacji Konkursu PIP upowszechnia 
ponadprzeciętne standardy przestrzegania prawa pracy oraz wdrożone i z powodzeniem funkcjonujące dobre 
praktyki, pozwalające tworzyć bezpieczne miejsca pracy. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, jako 
najważniejszy i najbardziej prestiżowy Konkurs PIP, sprzyja rozwojowi wysokiej kultury pracy i dzięki 
działalności prewencyjno-promocyjnej upowszechnia wzorce, z których inni pracodawcy mogą korzystać i do 
których powinni dążyć. 

Wszystkie materiały edukacyjne, listy kontrolne, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe dostępne są 
bezpłatnie na stronie internetowej PIP www.pip.gov.pl oraz na stronach dedykowanych poszczególnym 
działaniom: http://web.pip.gov.pl/bpzoc/, www.prawawpracy.pl, http://www.bhpwrolnictwie.pl 
www.programyprewencyjne.pl, , www.streswpracy.pl. 

PIP realizuje działania upowszechniające idee pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach z 
poszanowaniem praw pracowniczych również na imprezach masowych i plenerowych. Spotkania wystawców i 
zwiedzających są okazją do przybliżenia spraw związanych z ochroną człowieka w procesie pracy. Dotarcie do 
uczestników takich wydarzeń z przekazem jest tym łatwiejsze, że przygotowane przez PIP stoiska informacyjne 
i materiały edukacyjne związane są bezpośrednio z tematyką targów i wystaw. W 2014 r. Państwowa Inspekcja 
Pracy uczestniczyła w poniższych wydarzeniach: 

- Międzynarodowe Targi Budownictwa „BUDMA 2014” w Poznaniu, podczas których PIP zorganizowała 
konferencję Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – prace remontowe. 

- XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2014 w Kielcach, w trakcie których na stoisku 
PIP oraz za pośrednictwem mediów targowych promowana była kampania „Szanuj życie! Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym”, w związku z rozpoczęciem drugiego etapu realizacji, przebiegającego 
pod hasłem Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn. 

- XVI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2014 w Bednarach k. Poznania, podczas której 
na stoisku PIP organizowane były seminaria dot. problematyki bhp dla uczniów szkół rolniczych oraz 
konkursy dla rolników. 

- Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014 w Poznaniu, w trakcie 
których Państwowa Inspekcja Pracy wraz z partnerami zorganizowała konferencję panelową pn. 
Ograniczanie zagrożeń zawodowych w transporcie. 

http://www.pip.gov.pl/
http://web.pip.gov.pl/bpzoc/
http://www.prawawpracy.pl/
http://www.bhpwrolnictwie.pl/
http://www.programyprewencyjne.pl/
http://www.streswpracy.pl/
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W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy kolejny rok realizowała program, którego zasadniczym celem jest 
prewencja zagrożeń zawodowych w kontekście czynników ryzyka psychospołecznego, w tym eliminacja i/lub 
ograniczenie występowania tych czynników w środowisku pracy. Głównym zadaniem programu jest 
przekazywanie wiedzy na temat stresu, mobbingu, dyskryminacji, równego traktowania, molestowania, agresji 
i przemocy oraz edukowanie w zakresie identyfikacji tego rodzaju zagrożeń oraz przeciwdziałania im. 
 
W ramach rozpoczętego w 2014 r. III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa  
i warunków pracy” (CIOP-PIB) uzyskano ponad 155 produktów, w tym 119 produktów o charakterze rozwiązań 
technicznych, organizacyjnych i społecznych wspierające narzędzia 53 i 54.  
W 2014 r. zorganizowano łącznie na terenie całego kraju, przy współudziale członków Forum Liderów 
Bezpiecznej Pracy, Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Sieci Regionalnych Ośrodków BHP, 
Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy EU-OSHA w Bilbao 98 przedsięwzięć upowszechniających, tym min. 11 konferencji, 11 seminariów, 6 
konkursów, 2 społeczne kampanie informacyjne. Zorganizowano również 3 wystawy plastyczne. 
Przedsięwzięcia te objęły w sposób bezpośredni 101,3 tys. osób – pracowników, pracodawców, przedstawicieli 
służby bhp, studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich pośrednie oddziaływanie miało 
znacznie większy zasięg (ok. 4 mln). Przekazano 45 rodzajów materiałów edukacyjnych, informacyjnych i 
promocyjnych w wersjach drukowanej i elektronicznej (w łącznym nakładzie ponad 82 tys. egzemplarzy). 
Działania te stanowią istotny wkład Instytutu w upowszechnianie wiedzy eksperckiej i dobrych praktyk  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa a także 
zasad odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy. 
Problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii upowszechniano również uczestnicząc  
w branżowych targach krajowych (1) i targach zagranicznych (2), giełdzie wynalazków (1) oraz wystawach (3) 
towarzyszących konferencjom o tematyce bezpieczeństwa pracy. Szereg rozwiązań zespołów badawczych 
instytutu a także wspólnych opracowań zrealizowanych w konsorcjach  
z innymi jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami uzyskało wiele nagród międzynarodowych  
i krajowych. 
Skutecznie upowszechniano również wśród rozproszonych odbiorców pozyskaną wiedzę poprzez internetowe 
strony tematyczne CIOP-PIB, na których systematycznie udostępniano opracowane materiały. Portal 
internetowy Instytutu odwiedziło w roku sprawozdawczym ok. 3,49 mln użytkowników zewnętrznych, 
pobrano 14,4 mln stron, co umożliwiło Instytutowi zajęcie 4 miejsca wśród portali polskich instytutów 
naukowych w międzynarodowym rankingu Webometrics. 
 
Inne: 
Pozostałe działania CIOP-PIB w 2014 r. obejmowały: 

Realizacja kampanii społecznych i innych przedsięwzięć wspierających powszechny rozwój kultury 
bezpieczeństwa. 

W 2014 r. realizowano kampanię społeczną „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, której celem 
było podniesienie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w 
środowisku pracy oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia  
w środowisku pracy. W ramach kampanii na terenie całego kraju we współpracy z partnerami przygotowano i 
zorganizowano 40 przedsięwzięć. We wszystkich tych przedsięwzięciach bezpośrednio uczestniczyło ok. 4,2 
tys. osób. W ramach kampani opracowano i wydano 14 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych 
w wersji drukowanej i elektronicznej (nakład 4,3 tys. egz.) 

Zorganizowano XXIII edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Komputerowy świat”.  
Na konkurs plakatów poświęconych komputeryzacji i informatyzacji, zorganizowany przez CIOP-PIB pod 
patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Pracy, napłynęło 195 projektów 
plakatów z kraju i zagranicy. Jury Konkursu przyznało 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. Plakaty nagrodzone, 
wyróżnione oraz wybrane do zaprezentowania na wystawie zostały wydrukowane w katalogu 
pokonkursowym. Wydrukowano również plakaty, pocztówki i ulotkę informacyjną o plakatach.  

Zorganizowano i współorganizowano również 3 konkursy plastyczne i 1 fotograficzny dla uczniów, poświęcone 
problematyce bezpieczeństwa i zdrowia mające na celu wspomaganie kształtowania postaw probezpiecznych 
w środowiskach szkolnych. Działania te objęły ponad 8 tys. uczniów biorących udział w konkursach i 
pokonkursowych wystawach prac plastycznych. 
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Opracowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i pomocy multimedialnych, realizacja szkoleń dla 
pracodawców i pracowników. 

Zorganizowano 14 stacjonarnych szkoleń okresowych dla grup pracowniczych podlegających obowiązkowemu 
szkoleniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla: 

 pracowników służby bhp  

 pracodawców i osób kierujących pracownikami  

 pracowników administracyjno-biurowych.  

Dla ww. grup zorganizowano również szkolenia okresowe z wykorzystaniem technologii e-learning. 

Z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy i opracowanych w programie materiałów szkoleniowych przeprowadzono 
również cykl 63 szkoleń problemowych dla osób zainteresowanych wybranymi zagadnieniami z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy adresowanych głównie do pracowników służby bhp, pracodawców i kadry 
inżynieryjno-technicznej, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykładowców, firm świadczących 
usługi z zakresu bhp, pracowników firm szkoleniowych i świadczących usługi z zakresu bhp.  

Zrealizowano 10 szkoleń specjalistycznych dla: służby bhp, pracowników akredytowanych laboratoriów, stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, osób zajmujących się pomiarami parametrów środowiska pracy. Uczestnicy byli 
zainteresowani przede wszystkim uaktualnieniem swojej wiedzy, interpretacją zmian w normach i 
rozporządzeniach oraz nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem pomiarów i ich 
interpretacją. W programie przeważały zajęcia praktyczne, prowadzone w laboratoriach Instytutu.  

Wsparcie pracodawców oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez rozwój struktur sieciowych 

W 2014 r. w ramach prowadzenia i rozwijania działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którego celem jest 
budowanie instytucjonalnych, partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i 
pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, 
zorganizowano 7 przedsięwzięć - spotkań i konferencji, podczas których przedsiębiorstwa należące do Forum 
Liderów prezentowały oraz dzieliły się dobrymi praktykami z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy oraz 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  

W ramach wsparcia pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy w 2014 r. rozwijano działalność, utworzonej przez CIOP-PIB Sieci Ekspertów ds. 
BHP. Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w 
obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, 
służących poprawie warunków pracy. Wysoką jakość usług świadczonych przez członków Sieci gwarantuje 
bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB poprzez m.in.: 

 udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu BHP i ergonomii 

 ustawiczne szkolenie członków Sieci Ekspertów CIOP-PIB w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
bieżącej obsługi MŚP z uwzględnieniem zmian 

 dyspozycyjność ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału  
w działaniach prowadzonych przez członków Sieci. 

W 2014 r. członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP udzielili ok. 8 tys. konsultacji (drogą telefoniczną, mailową i 
poprzez kontakty bezpośrednie). W ramach działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej prowadzanej przez 
członków sieci Ekspertów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowano/współorganizowano 25 
konferencji, seminariów i szkoleń jednorazowych bądź cyklicznych oraz współorganizowano 9 innych 
przedsięwzięć służących promowaniu bezpiecznych zachowań w miejscu pracy oraz szkole. 

Wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy służy 
również działalność Sieci Regionalnych Ośrodków BHP. Działalność Sieci Regionalnych Ośrodków BHP daje 
pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce dostęp do aktualnych informacji i wiedzy na 
temat zarządzania BHP oraz możliwość konsultowania swoich problemów z ekspertami BHP o wysokich 
kwalifikacjach. Ponadto, Sieć Regionalnych Ośrodków BHP, obok grupy jednostek edukacyjnych o uznanych 
przez CIOP-PIB kompetencjach, zapewnia pracodawcom dostęp na poziomie województw do wysokiej jakości 
szkoleń, konsultacji i usług BHP. W 2014 r. CIOP-PIB organizował i koordynował wspólne przedsięwzięcia 
szkoleniowe, konferencje tematyczne i spotkania konsultacyjne dla rozproszonych odbiorców realizowane 



127 

 

przez członków Sieci.  

Finansowanie: 
Środki budżetowe Państwowej Inspekcji Pracy przyznane na realizację działalności prewencyjno-promocyjnej. 
Środki wydatkowane przez CIOP-PIB wyniosły 7,70 mln zł (w tym nakłady na realizację zadań z zakresu służb 
państwowych programu wieloletniego Budżet państwa; część Praca). 

Osiągnięte efekty:  
W 2014 roku w ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” zorganizowano 333 szkolenia i 
spotkania informacyjne, m.in. dla pracodawców, pracowników, przedstawicieli służby bhp, zakładowych  
i ponadzakładowych organizacji związkowych, a przede wszystkim społecznych inspektorów pracy.  
W szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczestniczyło prawie 9 tys. osób. Tematyka 
kampanii była promowana podczas 47 seminariów i konferencji, a także w formie ulotek oraz broszur na 108 
stoiskach i punktach informacyjnych zorganizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy m.in. na targach 
branżowych, podczas dniach otwartych i na imprezach masowych. W toku realizacji kampanii medialnej ze 
środków Państwowej Inspekcji Pracy wyemitowano 4 548 spotów w telewizji publicznej i stacjach 
komercyjnych, 184 spoty radiowe, a także prowadzono działania za pośrednictwem Internetu (m.in. wysyłka 
informacji o programach prewencyjnych do blisko 88 tys. pracodawców). 

Podczas realizacji kampanii „Zanim podejmiesz pracę” działaniami związanymi z kampanią objęto 22,5 tys. 
osób, a w całym kraju zorganizowano 235 szkoleń, na których podejmowana była tematyka prawnej ochrony 
pracy. Na uwagę zasługuje współpraca PIP z 36 wyższymi uczelniami w zakresie obecności tej tematyki na 
zajęciach dydaktycznych oraz podczas targów pracy i dni kariery dla studentów. W ramach działalności 
edukacyjnej podczas realizowania założeń kampanii „Zanim podejmiesz pracę” przeszkolonych zostało prawie 
9,5 tys. osób. Tematyka kampanii była również poruszana na 24 konferencjach i seminariach, których 
organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem była Państwowa Inspekcja Pracy, a także podczas 
targów, dni otwartych, wydarzeń plenerowych organizowanych w miejscach publicznych. W sumie 
zorganizowano 254 punkty informacyjne, na których można było nieodpłatnie uzyskać poradę i otrzymać 
publikacje z zakresu prawa pracy. Ponadto na terenie całego kraju zorganizowano łącznie 108 dyżurów 
telefonicznych w redakcjach prasowych, regionalnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, a także 
na portalach internetowych. Eksperci Państwowej Inspekcji Pracy udzielali wszystkim zainteresowanym porad 
prawnych – głównie w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców oraz rodzajów umów o pracę 
i różnic pomiędzy cywilnoprawną, a pracowniczą formą wykonywania pracy. W celu dotarcia do możliwie 
najszerszej grupy odbiorców w miesiącu czerwcu i lipcu 2014 r. przeprowadzono kampanię informacyjną w 
środkach masowego przekazu. W ogólnopolskiej stacji radiowej wyemitowano 312 spotów radiowych. Dzięki 
współpracy PIP i ZUS ze środków finansowych prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 
rozgłośniach radiowych wyemitowano dodatkowo 283 spoty radiowe. Zrealizowano także akcję informacyjną 
w 5 warszawskich klubach studenckich, w trakcie której wyeksponowano 150 plakatów kampanii z hasłem 
„Zastanów się zanim podejmiesz zatrudnienie”, a także rozdano blisko 3000 broszur i ulotek dotyczących 
zagadnień związanych z prawem pracy. 

W ramach realizacji w 2014 r. kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  inspektorzy 
pracy przeszkolili ponad 7 tys. rolników indywidualnych. Działania edukacyjne prowadzone przez PIP spotykają 
się z dużą przychylnością również w środowisku nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy pomagają pracownikom 
inspekcji w ich organizacji. W poprzednim roku w różnego rodzaju szkoleniach i wykładach udział wzięło 
prawie 19 tys. uczniów, w tym kształcących się na kierunkach rolniczych oraz praktykantów. Podczas szkoleń 
emitowane są filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne, a słuchaczom udostępniane są poradniki, 
broszury i ulotki informacyjne. Jednym ze sposobów utrwalania zdobytej wiedzy z zakresu organizowania 
pracy rolniczej w bezpieczny sposób są różnorodne konkursy wiedzy, organizowane dla rolników i młodszej 
części społeczności wiejskiej. W ramach prowadzonej działalności rozdysponowano 52 tys. sztuk wydawnictw 
traktujących o organizowaniu pracy w bezpieczny sposób. 

Realizując program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2013/2014 Państwowa Inspekcja 
Pracy przeszkoliła 1311 nauczycieli z 489 szkół ponadgimnazjalnych, którzy następnie prowadzili zajęcia dla 
uczniów. Łącznie w zajęciach edukacyjnych programu „Kultura bezpieczeństwa” uczestniczyło prawie 80 tys. 
uczniów, z czego ponad 12 tys. brało udział w zajęciach z inspektorami pracy. W 2014 r., w zajęciach 
przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez PIP 
uczestniczyło prawie 6 tys. studentów, z czego w prelekcjach i spotkaniach studentów z inspektorami pracy – 
prawie 1,6 tys.. W ubiegłym roku przekazano nauczycielom bezpłatnie ponad 72 tysiące egzemplarzy pozycji 
wydawniczych przygotowanych przez PIP. Od września 2014 r. rozpoczęła się w szkołach druga edycja 
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konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Do jego organizacji przystąpiło 301 szkół, a w konkursie wzięło udział 
prawie 8 tys. uczniów. 

W ramach realizacji programu prewencyjnego „Zarządzenie bhp – prewencja wypadkowa” w 2014 r. 
zorganizowano 47 szkoleń omawiających wyżej wspomniane zagadnienia. W szkoleniach wzięło udział 1095 
osób reprezentujących 951 zakładów pracy – 753 pracodawców, 260 pracowników i 74 pracowników służby 
bhp. W trakcie szkoleń przekazano uczestnikom 9,7 tys. egzemplarzy wydawnictw PIP, w tym „Listę kontrolną 
z komentarzem” i poradnik „Wypadek przy pracy”. Po udziale w szkoleniu 423 pracodawców postanowiło 
przystąpić do realizacji programu prewencyjnego na terenie zakładów pracy. W dalszym etapie programu, po 
samodzielnym przeprowadzeniu działań korygujących, 318 przedsiębiorców odesłało do PIP ankiety 
specjalistyczne dokumentujące te działania, co zgodnie z założeniami programu stanowiło jego ukończenie. 

Podczas realizacji programu prewencyjnego w budownictwie działaniami edukacyjnymi oraz 
popularyzatorskimi, prowadzonymi bezpośrednio w firmach budowlanych, objętych zostało prawie 5 tys. 
pracodawców i pracowników, przedsiębiorców niebędących pracodawcami, a także 1,6 tys. uczniów i 
studentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni, w których odbywa się kształcenie przyszłych kadr dla 
budownictwa. Do rąk adresatów działań PIP trafiło w 2014 r. ponad 100 tys. egzemplarzy publikacji 
traktujących o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowie. W 264 szkoleniach 
organizowanych w 2014 r. wzięło udział 1421 pracodawców branży budowlanej. Po szkoleniu do udziału w 
programie prewencyjnym zakwalifikowane zostały 273 zakłady z których pozytywną weryfikację podczas 
kontroli sprawdzającej przeszło 138 firm budowlanych (połowa uczestników). 

W trakcie realizacji programu prewencyjnego w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny 
i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym. przeprowadzono 52 szkolenia dla prawie 900 
pracodawców i pracowników służby bhp. W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne i 
pomocnicze głównie broszury i poradniki na temat dostosowania konkretnych typów maszyn do wymagań 
minimalnych oraz listy kontrolne do samooceny spełniania wymogów bezpieczeństwa. Podczas realizacji 
programu prewencyjnego przekazano adresatom działań ponad 6,7 tys. egzemplarzy wydawnictw. 
Możliwość ocenienia, czy mikroprzedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwowa 
Inspekcja Pracy oferuje pracodawcom zatrudniającym do 9 pracowników w formie udziału w programie 
prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”. W trakcie szkolenia rozpoczynającego program pracodawcy otrzymują 
materiały edukacyjne związane z prawem pracy i „Listę kontrolną z komentarzem” do przeprowadzenia 
samooceny dostosowania swoich zakładów pracy do obowiązujących norm prawnych. Po szkoleniu 
pracodawcy podejmują decyzję o czynnym przystąpieniu do realizacji programu. W 2014 r. PIP zrealizowała 
kolejną edycję tego najlepiej rozpoznawalnego programu prewencyjnego. Działaniami prewencyjnymi objęto 
1570 podmiotów, przede wszystkim pracodawców (87% odbiorców), z których 648 przystąpiło do programu 
prewencyjnego, a 474 pracodawców (73% uczestników) ukończyło program i uzyskało dyplom Państwowej 
Inspekcji Pracy. Ostatnie dwa lata realizacji programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP” charakteryzują się 
wzrostem liczby pracodawców, którzy po przystąpieniu do programu kończą go z sukcesem. Okazuje się, że 
merytoryczna wiedza inspektorów pracy, przekładająca się na działalność edukacyjną i znajdująca 
odzwierciedlenie w przygotowanych szkoleniach oraz udzielanych poradach dotyczących prawa pracy i 
technicznych aspektów zapewniania bezpieczeństwa pracownikom, stanowi ponad połowę (51%) 
najczęstszego rodzaju wsparcia, z jakiego korzystają laureaci programu. Jest to dodatkowy argument, 
świadczący o konieczności prowadzenia tego rodzaju działalności, szczególnie dla pracodawców 
reprezentujących najmniejsze zakłady pracy. 

W 136 szkoleniach przygotowanych w ramach realizacji programu prewencyjnego realizowanego przez PIP 
wzięło udział prawie 3,7 tys. pracowników i ponad stu pracodawców, z których 80 zdecydowało się na 
przeprowadzenie badań ankietowych wśród załogi za pomocą narzędzia IMP oraz kilkudziesięciu 
przedstawicieli służby bhp i związków zawodowych. Na potrzeby realizacji działań edukacyjnych i 
uświadamiających Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała pakiet publikacji i ulotek informacyjnych 
przybliżających problematykę czynników psychospołecznych w środowisku pracy. Udostępniono w sumie 21 
tys. sztuk tych materiałów. 

Efekty działań CIOP-PIB: 

 ponad 155 produktów, w tym 119 produkty o charakterze rozwiązań technicznych, organizacyjnych i 
społecznych uzyskane w ramach rozpoczętego w 2014 r. III etapu programu wieloletniego „Poprawa 
bezpieczeństwa i warunków pracy”  

 objęcie przedsięwzięciami upowszechniającymi problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii w 
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sposób bezpośredni 101,3 tys. osób – pracowników, pracodawców, przedstawicieli służby bhp, 
studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich pośrednie oddziaływanie miało 
znacznie większy zasięg (ok. 4 mln). 

  przekazane materiały edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w wersjach drukowanej i 
elektronicznej - 45 rodzajów (w łącznym nakładzie ponad 82 tys. egzemplarzy).  

ok. 3,49 mln użytkowników zewnętrznych portalu informacyjnego CIOP-PIB, pobranie 14,4 mln stron 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Działania realizowano zgodnie z planem. Trudności nie stwierdzono. 

 
Narzędzie 54: Poprawa warunków pracy przez powszechny rozwój kultury bezpieczeństwa pracy 

Narzędzie 54: Poprawa warunków pracy poprzez powszechny rozwój kultury bezpieczeństwa pracy 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, ZUS 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: 
W ramach rozpoczętego w 2014 r. III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa  
i warunków pracy” uzyskano ponad 155 produktów, w tym 119 produktów o charakterze rozwiązań 
technicznych, organizacyjnych i społecznych.  

Na bieżąco prowadzone były w szerokim zakresie zróżnicowane działania upowszechniające  
i wdrażające wyniki Programu mające na celu wprowadzenie do praktyki polskich przedsiębiorstw 
instrumentarium umożliwiającego poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.   

Działalność promocyjna i upowszechniająca problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii w 2014 r. była 
prowadzona w ramach kampanii informacyjnych oraz podczas branżowych targów i wystaw (krajowych i 
zagranicznych), konferencji, seminariów i warsztatów, a także poprzez konkursy i inne formy aktywności 
wspierające m.in. rozwój Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez 
CIOP-PIB. Łącznie zorganizowano na terenie całego kraju 98 przedsięwzięć upowszechniających, tym m.in. 11 
konferencji, 11 seminariów, 6 konkursów, 2 społeczne kampanie informacyjne oraz 3 wystawy plastyczne. 
Przedsięwzięcia te objęły w sposób bezpośredni 101,3 tys. osób – pracowników, pracodawców, przedstawicieli 
służby bhp, studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich pośrednie oddziaływanie miało 
znacznie większy zasięg (ok. 4 mln) 

CIOP-PIB ściśle współpracował zarówno z instytucjami państwowymi, w tym organami nadzoru  
i kontroli , jak i z kilkuset przedsiębiorstwami. W realizację działań promocyjnych i upowszechniających 
włączeni byli także partnerzy Instytutu, w tym członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, członkowie Sieci 
Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz członkowie Sieci Regionalnych Ośrodków BHP.  

W działaniach upowszechniających wykorzystano materiały informacyjne dotyczące tematyki bezpieczeństwa 
pracy. Opracowano, wydrukowano i upowszechniono 45 rodzajów materiałów edukacyjnych, informacyjnych i 
promocyjnych w wersjach drukowanej i elektronicznej w łącznym nakładzie ok. 82 tys.  

Skutecznie upowszechniano również wśród rozproszonych odbiorców pozyskaną wiedzę poprzez internetowe 
strony tematyczne Instytutu, na których systematycznie udostępniano opracowane materiały. W 2014 r. 
Opracowano 16 nowych tematycznych serwisów internetowych w tym 4 serwisy angielskojęzyczne. Portal 
internetowy Instytutu odwiedziło w roku sprawozdawczym ok. 3,49 mln użytkowników zewnętrznych, 
pobrano14,4mlnstron,co umożliwiło Instytutowi zajęcie 4 miejsca wśród portali polskich instytutów 
naukowych w międzynarodowym rankingu Webometrics. 

W ramach działań służących kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w pracy i wpływających na poprawę 
warunków pracy w 2014 r.: 

 realizowano polską edycję europejskiej kampanii informacyjnej pn. Stres w pracy? Nie, dziękuję! 
przewidzianą na lata 2014-2015 będącą częścią cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 
(Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). W ramach kampanii zorganizowano  
15 przedsięwzięć: konferencje, seminaria, pokazy filmów i wystawy związane z kampanią, 
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upowszechniano  również materiały informacyjne – plakaty, ulotki, biuletyny oraz materiały 
promocyjne. Łącznie w wydarzeniach kampanii wzięło udział ok. 1,5 tys. osób. 

 odbyła się 42 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy w trzech kategoriach: kat. 
A – rozwiązania techniczne i technologiczne, kat. B – prace naukowo-badawcze, kat. C – 
przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Jej organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) we współpracy 
innymi resortami organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, partnerami społecznymi.  Na 42 
edycję Konkursu nadesłano 77 prac z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które 
mogą być wykorzystane w praktyce i popularyzować bezpieczeństwo pracy: 31 prac w kategorii A, 11 
prac w kategorii B oraz 35 prac w kategorii C. 

Organizowano szkolenia podnoszące kompetencje pracodawców i pracowników z zakresu bezpieczeństwa 
pracy: 

 zorganizowano 14 stacjonarnych szkoleń okresowych dla grup pracowniczych podlegających 
obowiązkowemu szkoleniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
27 lipca 2004 r. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla: pracowników służby bhp, 
pracodawców i osób kierujących pracownikami i pracowników administracyjno-biurowych. Dla ww. 
grup zorganizowano również szkolenia okresowe z wykorzystaniem technologii e-learning, 

 przeprowadzono cykl 63 szkoleń problemowych dla osób zainteresowanych wybranymi 
zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowanych głównie do pracowników 
służby bhp, pracodawców i kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, wykładowców, firm świadczących usługi z zakresu bhp, pracowników firm szkoleniowych i 
świadczących usługi z zakresu bhp. 

               oraz   

 zrealizowano 10 szkoleń specjalistycznych dla: służby bhp, pracowników akredytowanych 
laboratoriów, stacji sanitarno-epidemiologicznych, osób zajmujących się pomiarami parametrów 
środowiska pracy. Uczestnicy byli zainteresowani przede wszystkim uaktualnieniem swojej wiedzy, 
interpretacją zmian w normach i rozporządzeniach oraz nabyciem praktycznych umiejętności 
związanych z wykonywaniem pomiarów i ich interpretacją. W programie przeważały zajęcia 
praktyczne, prowadzone w laboratoriach Instytutu.  

 zorganizowano 34 szkolenia na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych upowszechniające wiedzę 
na temat prewencji wypadkowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do 
pracodawców i pracowników. Szkolenia były prowadzone przez wykładowców z Instytutu i wybranych 
specjalistów z innych jednostek – członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB w 
16 województwach 

Prowadzono działania związane z rozwojem kultury bezpieczeństwa oraz wsparciem przedsiębiorstw w 
zakresie poprawy warunków pracy poprzez działalność: 

 Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (119 przedsiębiorstw i instytucji), którego celem jest budowanie 
instytucjonalnych, partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i 
pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki,  
zorganizowano  
7 przedsięwzięć - spotkań i konferencji, podczas których przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów 
prezentowały oraz dzieliły się dobrymi praktykami z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy oraz 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  

 Sieci Ekspertów ds. BHP (45 członków), której podstawowym celem działalności jest obsługa małych i 
średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja 
najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Wysoką jakość usług 
świadczonych przez członków Sieci gwarantuje bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB 
poprzez m.in.: 
– udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu BHP i ergonomii 
– ustawiczne szkolenie członków Sieci Ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB  

w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi MŚP z uwzględnieniem zmian 
– dyspozycyjność ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału  
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w działaniach prowadzonych przez członków Sieci. 
W 2014 r. członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP udzielili ok. 8 tys. konsultacji (drogą telefoniczną, 
mailową i poprzez kontakty bezpośrednie). W ramach działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej 
prowadzanej przez członków sieci Ekspertów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 
zorganizowano/współorganizowano 25 konferencji, seminariów i szkoleń jednorazowych bądź 
cyklicznych oraz współorganizowano 9 innych przedsięwzięć służących promowaniu bezpiecznych 
zachowań w miejscu pracy oraz szkole. 

 Sieci Regionalnych Ośrodków BHP (16 ośrodków), która daje pracownikom służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy w Polsce dostęp do aktualnych informacji i wiedzy na temat zarządzania BHP oraz 
możliwość konsultowania swoich problemów z ekspertami BHP o wysokich kwalifikacjach. Ponadto, 
Sieć Regionalnych Ośrodków BHP, obok grupy jednostek edukacyjnych o uznanych przez CIOP-PIB 
kompetencjach, zapewnia pracodawcom dostęp na poziomie województw do wysokiej jakości 
szkoleń, konsultacji i usług BHP.  
W 2014 r. CIOP-PIB organizował i koordynował wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe  
i konsultacyjne dla rozproszonych odbiorców realizowane przez członków Sieci, w tym 2 konferencje 
tematyczne.  

CIOP-PIB wydawał 3 czasopisma: kwartalnik International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) i 
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy oraz miesięcznik Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka a także 
specjalistyczne wydawnictwa zwarte i materiały upowszechniające wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa pracy i 
ergonomii, które umożliwiały dotarcie do specjalistów, przedsiębiorców, pracowników jak i ogólnej świadomości 
społecznej z problematyką dotyczącą oceny o ograniczania zagrożeń zawodowych. 

Inne:  
Działania podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w 2014 r.: 

 Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności 
zawodowej, prowadzonych przez płatników składek (art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze 
zm.) 

W 2014 r. w ramach powyższego zadania Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

a) Udzielił dofinansowania dla 57 płatników składek na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

b)     Zawarł umowę z wykonawcą poniższej usługi: 

 dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie, kontroli w trakcie realizacji projektów oraz oceny 
końcowej projektów zrealizowanych w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na 
utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników 
składek.  

 Zamawianie analiz przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, 
ciężkich i zbiorowych oraz chorób zawodowych (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.) 

W 2014 r. w ramach powyższego zadania Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówił wykonanie analiz nt.: 

- „Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących”.  

- „Praca w warunkach zagrożenia zawodowego – charakterystyka zagrożeń oraz analiza danych dotyczących 
zatrudnienia w warunkach zagrożenia zawodowego w Polsce w latach 2008-2012”.  

- „Wydłużony okres aktywności zawodowej pracowników 50+ a warunki pracy z uwzględnieniem obszarów, 
w których występuje zwiększone ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zagrożeń 
powodujących obniżenie zdolności do pracy”.  

 Realizacja zadań związanych z upowszechnieniem wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy 
pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom (art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, 
poz. 1322, ze zm.) 

W 2014 r. w ramach powyższego zadania Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 
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 sfinansował działalność szkoleniową i edukacyjną z zakresu prewencji wypadkowej przeznaczoną dla 
małych średnich firm realizowaną przez wyznaczone oddziały Zakładu; 

 zamówił druk i dystrybucję materiałów informacyjnych z zakresu prewencji wypadkowej; organizował 
seminaria i konferencje z zakresu prewencji wypadkowej. 

 

 Zamawianie przeprowadzenia prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie 
przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.) 

W 2014 r. Zakład zamówił wykonanie prac naukowo-badawczych o następującej tematyce: 
a. „Opracowanie programu kształtowania zachowań probezpiecznych w przedsiębiorstwach budowlanych”; 
b. „Opracowanie narzędzi do oceny narażenia pracowników sortowni odpadów komunalnych na szkodliwe 

czynniki biologiczne oraz zaleceń do profilaktyki”;  
c. „Ocena znaczenia niedosłuchu dla sprawnego i bezpiecznego wykonywania pracy w zawodzie kierowcy”;  
d. „Opracowanie narzędzi do bezpomiarowej oceny inhalacyjnego narażenia zawodowego na substancje 

rakotwórcze oraz zaleceń do profilaktyki chorób nowotworowych”; 
e. „Kompleksowy program interwencji profilaktycznej ukierunkowanej na zapobieganie chorobom układu 

krążenia”; 
f. „Badanie skuteczności oddziaływania na pracowników różnych metod i narzędzi upowszechniania wiedzy 

z zakresu bhp oraz komunikowania zasad bezpieczeństwa pracy”; 
g. „Korzystanie z komputera przenośnego (laptopa, notebooka) – aspekty fizjologiczne i ergonomiczne”. 

Finansowanie: 
Środki wydatkowane przez CIOP - PIB  na powyższe działania wyniosły 11,86 mln zł  (w tym nakłady na 
realizację programu wieloletniego Budżet państwa; część Praca – 11,34 mln zł;  środki  ZUS – 0,52 mln zł).   

Osiągnięte efekty:  

 ponad 155 produktów, w tym 119 produkty o charakterze rozwiązań technicznych, organizacyjnych i 
społecznych uzyskane w ramach rozpoczętego w 2014 r. III etapu programu wieloletniego „Poprawa 
bezpieczeństwa i warunków pracy”,   

 objęcie przedsięwzięciami w sposób bezpośredni 101,3 tys. osób – pracowników, pracodawców, 
przedstawicieli służby bhp, studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich pośrednie 
oddziaływanie miało znacznie większy zasięg (ok. 4 mln), 

 przekazane materiały edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w wersjach drukowanej i 
elektronicznej - 45 rodzajów (w łącznym nakładzie ponad 82 tys. egzemplarzy), 

 opracowane 16 nowych tematycznych serwisów internetowych w tym 4 serwisy angielskojęzyczne.  
ok. 3,49 mln użytkowników zewnętrznych portalu informacyjnego CIOP-PIB, pobranie 14,4 mln stron, 

 121 szkoleń okresowych, specjalistycznych i problemowych z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy, ok. 2,2  tys. przeszkolonych osób. 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 r. realizował zadania z zakresu prewencji wypadkowej poprzez: 

 dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres 
aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, 

 zamawianie analiz przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz chorób zawodowych, 

 upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

 prowadzenie prac naukowo – badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie 
przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 

Realizując zadania z zakresu prewencji wypadkowej ZUS propaguje i wspiera inicjatywy w zakresie skutecznego 
zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie oraz działania pracodawców na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa w pracy. Działania podejmowane w 2014 r. przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych mają na celu kształtowanie w świadomości pracodawców i pracowników właściwego podejścia 
w dziedzinie bezpiecznego środowiska w miejscu pracy, propagowanie właściwych wzorców w tym zakresie, 
a także ograniczenie liczby wypadków przy pracy i przypadków występowania chorób zawodowych oraz 
zmniejszenie kwoty wydatków na świadczenia z tego tytułu. 

Zamawiane przez ZUS analizy są m.in. podstawą do planowania kierunków działań prewencyjnych 
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realizowanych przez Zakład. Treści zawarte w analizach są upowszechniane podczas szkoleń z zakresu prewencji 
wypadkowej organizowanych dla pracodawców w oddziałach Zakładu na temat zagrożeń powodujących 
wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Ponadto zamówione analizy 
są publikowane na ogólnodostępnej stronie Zakładu w celu nieodpłatnego wykorzystania przez podmioty 
zainteresowane bezpieczeństwem i ochroną pracy. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 55: Zwiększenie skuteczności kontroli legalności zatrudnienia 

Narzędzie 55: Zwiększenie skuteczności kontroli legalności zatrudnienia  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
PIP  

Podmioty współpracujące:  
MSW, ZUS 

Działania realizowane w 2014 r.:  
 
Legislacyjne:  
Z dniem 1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1650), zaś z dniem 27 maja 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 14 marca 2014 r. o 
zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 
r., poz. 598). 
 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na 
terytorium RP 
Przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach dokonały wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno 
zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w 
sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie 
członkowskim. Nowe przepisy przewidują, że cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Polski w celu 
wykonywania pracy, ma możliwość ubiegania się w ramach jednej procedury o zezwolenie, które uprawnia go 
zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce (zawarte w jednym dokumencie). 
Od dnia wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach równolegle funkcjonują 2 reżimy prawne: 

 system „starych” zezwoleń na pracę – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 system tzw. jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę – udzielanych na podstawie ustawy o 
cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z nową regulacją, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę występuje 
cudzoziemiec, który zamierza przebywać w Polsce i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. 
W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, określa się: 
- okres ważności zezwolenia 
- podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie 

pracownikiem tymczasowym, także pracodawcę użytkownika; 
- stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 
- najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku; 
- wymiar czasu pracy; 
- rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. 
Nowa ustawa o cudzoziemcach przewiduje także możliwość wskazania w zezwoleniu na pobyt czasowy i 
pracę kilku podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy. W takim przypadku powyższe 
warunki wykonywania pracy określa się odrębnie dla każdego podmiotu. 

Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia 
pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni 
roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających pracę wymienionych w zezwoleniu 
lub o zmianie warunków pracy określonych w zezwoleniu. W takim przypadku wojewoda dokonuje 
odpowiedniej zmiany zezwolenia. 
Wojewoda cofa zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jeżeli uległ zmianie określony w zezwoleniu podmiot 
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powierzający wykonywanie pracy, stanowisko lub wysokość wynagrodzenia na niższą, a zezwolenie to nie 
zostało zmienione. 
Zezwolenia nie cofa się, jeżeli w trakcie jego ważności okres, w którym cudzoziemiec pozostaje bez pracy, nie 
przekroczył 30 dni i wystąpił nie więcej niż jeden raz w trakcie ważności zezwolenia, a cudzoziemiec wykaże 
że dopełnił obowiązku powiadomienia wojewody. 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oprócz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  
(art. 114 ust. 1), przewiduje jeszcze inne, pokrewne typy zezwoleń związane z wykonywaniem pracy przez 
cudzoziemców na terytorium RP, tj.: zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, polegającą na pełnieniu przez 
cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której 
udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada (art. 126), zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127) oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy 
poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą 
utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył (art. 142 ust. 3). 

Dostęp PIP do Systemu „Pobyt” – Państwowa Inspekcja Pracy została umieszczona w katalogu podmiotów, 
którym – w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań – udostępnia się dane przetwarzane w 
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (art. 450 pkt 2 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach). 

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wprowadzone na mocy ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw: 
 
Legalność zatrudnienia cudzoziemców 
Znowelizowane przepisy przynoszą realizację wniosku legislacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy i Straży 
Granicznej, który dotyczył wyeliminowania odpowiedzialności cudzoziemca za nielegalne wykonywanie pracy, 
wynikające z braku zawarcia z nim przez podmiot powierzający wykonywanie pracy umów o pracę lub umów 
cywilnoprawnych na piśmie. W tym celu stworzono 2 odrębne definicje: nielegalnego wykonywania pracy 
przez cudzoziemca (w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz 
powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy (art. 2 ust. 1 pkt 22a ww. ustawy). 

Doprecyzowano art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczący 
możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców przybywających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. 
W przepisie tym uwzględniono kwestię wykonywania pracy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego 
wymogu. W ten sposób zostało przesądzone, że ruch bezwizowy może stanowić podstawę pobytu 
cudzoziemca odpowiednią do wykonywania pracy, niezależnie od postanowień niepublikowanych umów 
międzynarodowych o ruchu bezwizowym, które by stanowiły inaczej. 

W celu wyeliminowania zachodzących nadużyć, skrócono – z 3 miesięcy w ciągu kolejnych  
6 miesięcy do 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy – okres dopuszczalnego wykonywania pracy bez zezwolenia 
przez cudzoziemca delegowanego na terytorium RP w innym celu niż pełnienie funkcji w zarządzie osoby 
prawnej, delegowanie wewnątrzkorporacyjne lub usługa eksportowa (art. 88 pkt 5) – zezwolenie na pracę 
typu E. 

Uznanie pracy za legalną do czasu przedłużenia zezwolenia – w art. 88g dodano się ust. 1a w brzmieniu: 
„Jeżeli termin do złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i 
na tym samym stanowisku  został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne 
zostały uzupełnione w terminie pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną 
od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia zezwolenia na pracę, stanie się 
ostateczna”. 
Identyczna regulacja obowiązuje w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art.  Celem zmiany jest zapobieganie sytuacjom, w których 
cudzoziemiec i pracodawca ponoszą negatywne konsekwencje przedłużającego się postępowania 
administracyjnego (konieczność przerwania pracy lub uznanie pracy za nielegalną). 

Rezygnacja z niedookreślonego pojęcia „niezwłoczności” i wprowadzenie 7 - dniowego terminu na 
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dopełnienie obowiązków informacyjnych wobec wojewody – art. 88i otrzymał brzmienie: 
„Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, 
który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach: 

1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w 
zezwoleniu na pracę, na warunkach określonych w art. 88f ust. 1 pkt 1b; 

2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez 
innego pracodawcę; 

3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3; 
5) cudzoziemiec nie podjął wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności 

zezwolenia na pracę; 
6) cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące; 
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na 

pracę”. 
Niedopełnienie tych obowiązków stanowi wykroczenie określone w znowelizowanym art. 120  
ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (grzywna od 100 do 5.000 zł). 
 
Legalność zatrudnienia obywateli polskich 
W kwestii składek na Fundusz Pracy postanowiono, że pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie mają 
obowiązku opłacania tych składek przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 
umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia (dodany art. 
104c). 

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych znowelizowano przepisy regulujące tzw. abolicję (art. 
119 ust. 3 i art. 122 ust. 2) w przypadku wykroczeń dotyczących niepowiadomienia powiatowego urzędu pracy 
przez bezrobotnego o podjęciu pracy lub innej działalności zarobkowej oraz nieopłacenia składek na Fundusz 
Pracy. W myśl nowych regulacji, nie podlega karze sprawca, który spełnił odpowiednie obowiązki „przed 
dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym”. 
 
Agencje zatrudnienia 
Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jej 
głównym celem było wprowadzenie zmian, które mają na celu uproszczenie procedury w zakresie 
prowadzenia agencji zatrudnienia oraz zwiększenie zakresu ochrony i bezpieczeństwa osób będących klientami 
agencji zatrudnienia, w szczególności w przypadku kierowania ich do pracy za granicą. Na mocy tej nowelizacji 
dokonano również pewnych zmian w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – przede 
wszystkim związanych z rozszerzeniem zakresu zadań oraz katalogu podmiotów podlegających kontroli 
inspektorów pracy (art. 10 i art. 13 ustawy o PIP). 

Nowe regulacje rozszerzyły zakaz dyskryminacji oraz zakaz pobierania dodatkowych opłat na wszystkie 
podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niebędące 
agencjami zatrudnienia, wraz z wprowadzeniem sankcji za naruszenie tych zakazów. Nieprzestrzeganie ww. 
zakazów przez podmioty wymienione w art. 18c znowelizowana ustawa kwalifikuje jako wykroczenia. 

Na agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c, nałożono obowiązek, aby przed 
skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiły takiej osobie na piśmie informację o kosztach, opłatach i innych 
należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i 
wykonywaniem pracy za granicą (dodany art. 19d ust. 1 pkt 2). Powyższą informację muszą również otrzymać 
osoby kierowane za granicę w celu nabywania umiejętności praktycznych, w formie praktyki absolwenckiej, 
praktyki lub stażu zawodowego – niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową (art. 19d ust. 2). 
Niedopełnienie ww. obowiązków stanowi nowe wykroczenie, określone w dodanym art. 121c.  

W myśl znowelizowanej ustawy, agencja zatrudnienia jest obowiązana do prowadzenia:  
1) wykazu podmiotów, do których kierowane są osoby do pracy za granicą, zawierającego w 

szczególności: oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu;  
2) wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego w szczególności: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania osoby, oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano osobę do pracy za 
granicą oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  
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(nowy art. 85 ust. 3a). 

Do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został również dodany przepis  
(art. 19ga), który zobowiązuje agencję zatrudnienia do niezwłocznego zwrócenia osobie, na rzecz której 
świadczy lub świadczyła usługi z zakresu agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią 
oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 

 
Instytucjonalne: 
W 2014 r. zwiększyła się liczba przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli z 23,4 tys. w 2013 r. do 
24,6 tys., podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W 23,9 
tys. podmiotów objętych kontrolą pracę wykonywało 861,6 tys. osób, w tym 223,5 tys. pracowało w ramach 
umów cywilnoprawnych, a prawie 12 tys. prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek 
(samozatrudnienie). Zweryfikowano legalność zatrudnienia ponad 166,5 tys. osób (w 2013 r. – 177,7 tys., w 
2012 r. – 176,2 tys.), w tym ponad 34 tys. wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub 
samozatrudnienia. Kontrolą przestrzegania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy objęto 407,4 tys. 
osób (w 2013 r. – 414,6 tys., w 2012 r. – 408,8 tys.). Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę 
zarobkową – według definicji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 
ujawniono w 20,7% kontrolowanych podmiotów (w 2013 r. – w 20,2%, w 2012 r. – w 18,8%). 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których – na podstawie wyników kontroli z lat 
poprzednich – przewidywano wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmiotach prowadzących 
działalność w zakresie: handlu (35% ogółu kontroli), przetwórstwa przemysłowego (18%), budownictwa (15%) 
oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych (7%). Wśród kontrolowanych dominowały zakłady o 
zatrudnieniu do 9 osób (71% kontroli) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (23%).  

W zakresie kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców również odnotowano 
wzrost liczby przeprowadzonych kontroli. W 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ich 2240 (2 026 kontroli 
w 2013 r., 2 135 w 2012 r.). Zagadnienia te były badane podczas każdej kontroli podmiotu, w którym 
stwierdzono powierzenie pracy cudzoziemcom nieposiadającym obywatelstwa państwa członkowskiego 
UE/EOG lub Szwajcarii. Ogółem skontrolowano 2088 podmiotów, w których wykonywało pracę 15,7 tys. 
cudzoziemców ze 117 państw (w 2013 r. – 13,6 tys.), w tym blisko 12,7 tys. cudzoziemców nieposiadających 
obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. 

Najwięcej cudzoziemców objętych kontrolą – analogicznie jak w latach poprzednich – wykonywało pracę w 
zakładach prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego – 26%, usług administrowania i 
wspierania działalności (w tym w agencjach pracy tymczasowej) – 16% oraz budownictwa – 12%. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, naruszenia prawa w zakresie badanych zagadnień wykazała co druga 
kontrola, przy czym nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców (np. bez ważnej wizy lub innego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP bądź bez wymaganego zezwolenia na pracę albo na 
innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu) ujawniono w 193 podmiotach, tj. w 
9,2% skontrolowanych (w 2013 r. – w 12%, w 2012 r. – w 11%).  

W 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 84 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o cudzoziemcach 
wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W 36 przypadkach inspekcja przeprowadziła działania 
kontrolne na wniosek Straży Granicznej. Inspektorzy skierowali do SG 208 powiadomień o przypadkach 
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, ujawnionych przez inspektorów pracy. 
 
Inne: 
W 2014 r. Straż Graniczna objęła kontrolami legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia 
działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 1 521 
podmiotów. W ramach powyższych działań skontrolowano 6 789 cudzoziemców. Wobec 1 804 cudzoziemców 
stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej.  
W ramach prowadzonych kontroli 767 dotyczyło prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach prowadzących działalność w sektorach: handel hurtowy i 
detaliczny (641 podmiotów objętych kontrolą), zakwaterowanie i gastronomia (54), rolnictwo i leśnictwo (19). 
W wyniku przeprowadzonych kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, Straż 
Graniczna nałożyła kary grzywny (w drodze mandatu karnego) lub wnioskowała do sądu o nałożenie takiej kary 
w stosunku do 537 cudzoziemców – w związku z popełnieniem przez nich wykroczenia, o którym mowa w art. 



137 

 

60¹§ 1 lub § 2 Kodeksu wykroczeń. Kary lub wnioski dotyczyły przede wszystkim obywateli Bułgarii (291), 
Rumunii (173) i Ukrainy (46). Wobec 35 cudzoziemców zastosowano sankcję w postaci wydania przez organ 
Straży Granicznej decyzji powrotowej lub skierowania wniosku do wojewody o wydanie takiej decyzji (22 
obywateli Ukrainy, 11 obywateli Maroka, 1 obywatela Mongolii oraz 1 obywatela Libii).  
W zakresie kontroli legalności zatrudnienia Straż Graniczna współpracuje przede wszystkim z Państwową 
Inspekcją pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

W kwestii legalności zatrudnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy. 
W sposób pośredni Zakład włączony jest także w system zwalczania nielegalnego zatrudnienia poprzez 
wykonywanie ustawowych uprawnień do weryfikowania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. W 2014 r. 
oddziały ZUS realizując postanowienia Porozumienia między Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a 
Głównym Inspektorem Pracy z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania organów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy na tle przeprowadzonych kontroli, skierowały w 2014 
roku do Państwowej Inspekcji Pracy 70 informacji. Na skutek informacji skierowanych do ZUS przez organy 
Państwowej Inspekcji Pracy Zakład w 137 przypadkach przeprowadził kontrole dotyczące: 
- nie opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zaniżenia podstawy wymiaru składek; 
- nie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 
- nieprawidłowości w ustaleniu podstaw wymiaru składek na poszczególne fundusze; 
- przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenie; 
- niezgodnego z przepisami delegowania pracowników do pracy za granicą; 
- wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Finansowanie: 
W ramach budżetów instytucji realizujących narzędzie. 

Osiągnięte efekty:  
Nielegalne zatrudnienie polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę 
i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia 
społecznego stwierdzono w 18% kontrolowanych podmiotów (w 2013 r. – w 18%, w 2012 r. – w 16%). 
Nieprawidłowości te dotyczyły 6,2% osób objętych kontrolą (w 2013 r. – 7,4%, w 2012 r. – 6,6%), tj. ponad 
10,3 tys. pracobiorców (w 2013 r. – 13,1 tys., w 2012 r. – 11,7 tys.). 
W wyniku kontroli legalności zatrudnienia obywateli RP inspektorzy pracy skierowali do pracodawców: 17280 
wniosków w wystąpieniach, wydali 1315 poleceń ustnych, ukarali 1253 osoby grzywnami w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł, wobec 2309 osób zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego, zaś do sądu skierowali 2050 wniosków o ukaranie. Na podstawie ustaleń z kontroli legalności 
zatrudnienia inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 138 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa (w 2013 r. – 168, w 2012 r. – 190).  
Łącznie inspektorzy pracy wykazali nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 873 cudzoziemców 
(5,6% objętych kontrolą), tj. o 77% więcej takich przypadków niż w 2013 r. (494) i o 36% więcej niż w 2012 r. 
(644). Ujawniono nielegalną pracę obywateli 31 państw (w 2013 r. – 38, w 2012 r. – 33).  
W wyniku kontroli dotyczących zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy wydali ogółem 539 decyzji, w 
tym: 518 decyzji dotyczących naruszeń przepisów i zasad bhp, 21 decyzji nakazujących wypłatę należnych 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę 502 tys. zł. Ponadto inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców 2002 wnioski w wystąpieniach, wydali 84 polecenia ustne, ukarali 150 osób 
grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 178,9 tys. zł, wobec 186 osób zastosowali środki 
oddziaływania wychowawczego, do sądu skierowali 210 wniosków o ukaranie, zaś w 7 przypadkach 
zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W wyniku działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Graniczną: 
 wobec 342 cudzoziemców organy Straży Granicznej wydały decyzje powrotowe (tj. decyzje o zobowiązaniu 

cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca 
do powrotu); 

 w stosunku do 17 cudzoziemców Straż Graniczna skierowała wnioski do wojewodów o wydanie decyzji o 
wydaleniu (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. do dnia 1 maja 
2014 r.); 

 wobec 233 cudzoziemców skierowano wnioski do sądu w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy; 
 wobec 316 podmiotów skierowano wnioski do sądu o ukaranie w związku z powierzeniem cudzoziemcowi 

nielegalnego wykonywania pracy. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
W zakresie legalności zatrudnienia kontrole PIP pokazują, że naruszenia występują we wszystkich badanych 
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obszarach. Skala nieprawidłowości jest porównywalna z latami ubiegłymi. Nadal na wysokim poziomie 
utrzymuje się wskaźnik zatrudniania bez umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz 
liczba zgłoszeń pracobiorców do ubezpieczenia społecznego z naruszeniem obowiązujących terminów. 
Podmioty kontrolowane są coraz bardziej świadome ciążących na nich obowiązków związanych z 
powierzaniem pracy innym osobom fizycznym, a fakt naruszenia prawa nie wynika w wielu przypadkach z 
niewiedzy, lecz niestety bywa skutkiem świadomego działania. Prawdopodobieństwo kontroli, która mogłaby 
zweryfikować zatrudnienie określonych osób jest stosunkowo niewielkie (rocznie kontrole PIP obejmują kilka 
procent wszystkich przedsiębiorców), a nawet jeśli zostanie ona przeprowadzona, to sankcje nakładane za 
nielegalne powierzenie pracy nie powstrzymują przed popełnianiem nadużyć. 
Występowaniu nieprawidłowości sprzyjają także obowiązujące regulacje prawne, które pozwalają 
pracodawcom z jednej strony poszukiwać tańszych rozwiązań kosztem pracobiorców (powierzając pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych), z drugiej - w sposób skuteczny unikać odpowiedzialności za nielegalne 
zatrudnianie. 
W ciągu ostatnich lat w Polsce nie wypracowano rozwiązań systemowych, które w ocenie PIP mogłyby 
zahamować proces zatrudniania w szarej strefie (co podkreślano w sprawozdaniach z działalności PIP w latach 
ubiegłych). Nie wprowadzono do porządku prawnego skutecznych przepisów, które dałyby priorytet 
zatrudnieniu pracowniczemu, ani też przepisów wzmacniających pozycję kontrolerów. Inicjatywy legislacyjne 
dotyczące m.in. potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę przed faktycznym dopuszczeniem do 
pracy, czy też wyłączające inspektorów pracy z obowiązku uprzedniego informowania o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie zostały 
uchwalone, pomimo skierowania stosownych projektów aktów prawnych na drogę ustawodawczą. 
Przede wszystkim konieczna jest zmiana koncepcji funkcjonowania organów kontroli i stworzenie 
zintegrowanego systemu współdziałania służb, których zadaniem jest przeciwdziałanie nadużyciom 
popełnianym przez przedsiębiorców na szkodę państwa i osób pracujących. Jedynie wspólne działanie 
organów inspekcji pracy, służb skarbowych i ubezpieczeniowych oraz wymiana informacji pozwoli na 
ograniczenie patologii w sferze pracy. 
Za niezbędne należy uznać zaostrzenie sankcji z tytułu powierzenia pracy z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. W ocenie PIP kara grzywny powinna uwzględniać wszystkie przesłanki nielegalnego zatrudnienia, w 
tym także brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (w obecnym stanie prawnym dopełnienie tego 
obowiązku kontroluje PIP bez możliwości ukarania, informując jedynie ZUS o ujawnionych 
nieprawidłowościach). 
Istotne jest wypracowanie przekonania, że powierzanie nielegalne pracy nie jest opłacalne z uwagi na ryzyko 
sankcji stosowanych na różnych płaszczyznach (m.in. wysoka grzywna, brak możliwości korzystania z pomocy 
ze środków publicznych, obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia ze środków publicznych, czasowy zakaz 
uczestnictwa w przetargach). 
Jednocześnie należałoby wypracować mechanizmy promujące legalne zatrudnienie zarówno wśród 
przedsiębiorców (np. preferencyjne kredyty na utworzenie nowych miejsc pracy, dodatkowe punkty w 
procedurach przetargowych za powierzenie pracy na podstawie umów o pracę, dotacje), jak i pracujących 
(m.in. poprzez kampanie promocyjne, działania informacyjno-edukacyjne). 

W świetle wskazanych nadużyć w korzystaniu z uproszczonego systemu zatrudniania cudzoziemców na 
podstawie oświadczeń aktualne pozostają także zgłaszane uprzednio przez Państwową Inspekcję Pracy wnioski 
dotyczące: 

 dostępu PIP (najlepiej online) do prowadzonego w formie elektronicznej (na szczeblu centralnym) 
rejestru wystawionych i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom ze Wschodu oraz rejestru cudzoziemców, którzy 
podjęli pracę na podstawie oświadczenia; 

 nadania rangi ustawowej przepisom regulującym kwestię zatrudniania cudzoziemców na podstawie 
oświadczeń (przeniesienie tych przepisów z rozporządzenia MPiPS do ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy); 

 wprowadzenia przepisów zobowiązujących cudzoziemca lub podmiot zatrudniający taką osobę na 
podstawie oświadczenia do poinformowania odpowiednich organów o podjęciu pracy lub o tym, że 
zatrudnienie (inna praca zarobkowa) cudzoziemca w danym podmiocie nie doszło do skutku. 

Docelowo zasadne byłoby stworzenie centralnego systemu monitorowania nielegalnego zatrudnienia 
cudzoziemców, obejmującego m.in. rejestrację wszystkich przypadków stwierdzonych nieprawidłowości w 
poszczególnych podmiotach i pozwalającego na analizę branżową, terytorialną i strukturalną zjawiska. System 
monitorowania powinien zapewniać służbom kontrolnym bieżący wzajemny dostęp do informacji o rzetelności 
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poszczególnych przedsiębiorców i umożliwiać szybkie ustalenie liczby kontroli przeprowadzonych w 
określonym czasie lub u określonych grup pracodawców. Dla prawidłowego funkcjonowania wspomnianego 
sytemu niezbędne jest stworzenie centralnego rejestru wydawanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o 
zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, z prawem bieżącego dostępu służb kontrolnych do danych 
zawartych w tym rejestrze. 

Pozytywnie należy ocenić obowiązujące od maja 2014 r. nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce, tj. ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Jednakże pomimo 
zmiany przepisów aktualność zachowują zgłaszane w poprzednich latach wnioski legislacyjne Państwowej 
Inspekcji Pracy w szczególności dotyczące: 

 wprowadzenia możliwości stosowania mandatów karnych za wszystkie wykroczenia w zakresie 
legalności zatrudnienia cudzoziemców, obok kierowania wniosków o ukaranie do sądu; 

 ustanowienia obowiązku zawarcia umowy w formie pisemnej z każdym cudzoziemcem – w obecnym 
stanie prawnym obowiązek taki obejmuje jedynie umowy z obcokrajowcami, od których jest 
wymagane zezwolenie na pracę, oraz z wykonującymi pracę na podstawie oświadczeń 
rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 

 
Narzędzie 56: Rozwijanie systemu zarządzania wiekiem kadr gospodarki 

Narzędzie 56: Rozwijanie systemu zarządzania wiekiem kadr gospodarki 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw 

Podmiot wiodący: 
PARP 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2014 r.: 
W 2014 r. nie realizowano działań w zakresie tego narzędzia. 

Finansowanie: 
- 

Osiągnięte efekty:  
- 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
- 

 
Narzędzie 57: Stworzenie rozwiązań pozwalających na dłuższą aktywność zawodową osób, które po 1 
stycznia 1999 roku wykonywały przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze

23
, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

Narzędzie 57: Stworzenie rozwiązań pozwalających na dłuższą aktywność zawodową osób, które po 1 
stycznia 1999 roku wykonywały przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze

24
, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych oraz wydłużania wieku 
emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2014 r.: 
W 2014 r. osoby z tej grupy wpisane były w priorytety wykorzystania środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (KFS). 

Finansowanie: 
W ramach środków KFS wydatkowanych na kształcenie ustawiczne pracowników.  Ze środków KFS w 2014 r. 
powiatowe urzędy pracy wydatkowały 20,259 mln zł na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 
pracowników. 

                                                           
23

Prace o tym charakterze określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych  
Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.). 
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Osiągnięte efekty:  
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze: 
 

 
Narzędzie 58:  Polityka imigracyjna – w zakresie migracji zarobkowej –uwzględniająca potrzeby rynku pracy 

Narzędzie nr 58): Polityka imigracyjna uwzględniająca potrzeby rynku pracy  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.     

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MSW 

Działania realizowane w 2014 r.:  
 
Legislacyjne:   
W dniu 1 stycznia 2014 r. rozszerzono o Armenię grupę państw, których obywatele są zwolnieni z konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem m.in. zarejestrowania przez pracodawcę oświadczenia o 
zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (tzw. procedura uproszczona); 

- w dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
dokonana ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, m.in. implementującą dyrektywę 2011/98/UE w 
sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających 
legalnie w państwie członkowskim – m.in. rozszerzono katalog cudzoziemców, którzy mogą zarejestrować się 
jako bezrobotni; 

- przyjęto dyrektywę PE i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej; 

- przyjęto dyrektywę PE i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa; 

Programowe:  
W dniu 2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – 
stan obecny i postulowane działania”. W dniu 17 grudnia 2014 r. Zespół do Spraw Migracji powołał grupę 
roboczą do spraw monitorowania realizacji ww. Planu. 
Zgodnie z Planem wdrażania za w pełni wdrożone i niewymagające podejmowania dalszych działań uznanych 
zostało 15 spośród 192 rekomendacji, za wdrażane na bieżąco (wymagające kontynuacji podejmowanych 
działań) uznanych zostało 95 rekomendacji, za wdrożone częściowo (niezbędne jest podjęcie dodatkowych 
działań) uznano 50 rekomendacji, za niewdrożone i wymagające podjęcia realizacji uznane zostały 32 
rekomendacje. Dalsza ocena stopnia realizacji Planu wdrażania będzie odbywała się w odstępach kwartalnych. 

Inne:  

 doskonalono systemy elektroniczne związane z zatrudnianiem cudzoziemców (wprowadzenie  
ogólnopolskiej bazy zezwoleń na pracę i oświadczeń); 

 wprowadzono możliwość składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi drogą 
elektroniczną - tzw. e-oświadczenie;  

 stworzono centralny system analityczno raportowy – pozwalający na pogłębiona analizę danych nt. 
oświadczeń i zezwoleń;.  

 prowadzono akcję informacyjną i szkoleniową w związku ze zmianami legislacyjnymi dla pracowników 
urzędów pracy i urzedów wojewódzkich; 

 upowszechniono ulotkę nt. oświadczeń w języku ormiańskim i przygotowano nową ulotkę nt. oświadczeń 
skierowaną do pracodawców. 

Finansowanie:  
budżet MPiPS, środki europejskie. Zmiany w Aplikacji Centralnej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy 
zgodnie z planem wydatków na 2014 r., przeznaczonych na koszty zadań związanych z „wprowadzaniem, 
rozwijaniem i eksploatacją systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach 
zatrudnienia”, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Osiągnięte efekty:  
Zakończone procesy negocjacji 2 dyrektyw z zakresu legalnych migracji, wejście w życie zmian dot. 
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zatrudniania cudzoziemców wynikających m.in. z prawa UE, rozszerzenie dostępu do tzw. procedury 
uproszczonej o obywateli Armenii, zwiększenie funkcjonalności programu Syriusz

Std
. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze):  
Realizacja narzędzia przebiegała zgodnie z Planem. 

 
Narzędzie 59:  Całościowy system integracji imigrantów i migrantów powrotnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku pracy 

Narzędzie 59:  Całościowy system integracji imigrantów i migrantów powrotnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku pracy 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MSW 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe:  
MPiPS prowadziło prace nad przygotowaniem dokumentu „Polityka integracji cudzoziemców – założenia i 
wytyczne.” 

W trybie ciągłym funkcjonuje, w ramach Zielonej Linii Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb 
Zatrudnienia www.zielonalinia.gov.pl, portal powroty.gov.pl. Treści pojawiające się w portalu 
www.powroty.zielonalinia.gov.pl opracowywane są przez zespół redakcyjny w oparciu o materiały 
przekazywane przez instytucje rządowe i samorządowe. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią źródła 
czy wiążącej interpretacji prawa. Szczególne przypadki oraz kwestie szczegółowe, zwłaszcza sprawy zawikłane, 
rozpatrywane są poprzez formularz on-line „zadaj pytanie”. Zainteresowana osoba wysyła mailem formularz z 
pytaniem do zespołu redakcyjnego, redakcja przekierowuje pytanie do eksperta w danym resorcie, który 
niezwłocznie opracowuje i mailowo odsyła informacje do redakcji.  

Finansowanie: Działanie nie wymagało nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
Został opracowany projekt dokumentu programowego dotyczącego polityki integracyjnej, zawierający kierunki 
działania w tym zakresie. 

Poprzez portal powroty.gov.pl rocznie wpływa kilkanaście zapytań. W przypadku MSW są to najczęściej sprawy 
paszportowe, sprawy dotyczące umiejscowienia aktu stanu cywilnego (akt zgonu, narodzin, małżeństwa), 
sprawy ustalenia/przywrócenia obywatelstwa polskiego, nadania numeru PESEL, wyrobienia dowodu 
osobistego. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem 

 
Narzędzie 60:  Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i rozwój poprzez sport 

Narzędzie 60: Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i rozwój poprzez sport 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący:  
MSiT 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe/instytucjonalne: 
W 2014 r. rozpoczęto przeprowadzanie systematycznych badań ankietowych poziomu społeczeństwa 
spełniającego wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. wymiaru prozdrowotnej aktywności 
fizycznej. Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez podmiot zewnętrzny na 
reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 15-69 lat. Aby zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych na 
wyniki badania, jest ono realizowane w okresie wiosennym i jesiennym, a dla danego roku jest uśrednionym 
wynikiem z dwóch fal przeprowadzonego badania. Badanie oparte jest na międzynarodowym kwestionariuszu 
IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) i obejmuje pytania o wymiar aktywności fizycznej  
(w podziale na dwa rodzaje intensywności) podejmowanej zarówno w czasu wolnym, jak i w celach 
transportowych (w tym jazda na rowerze oraz chodzenie). Wyniki za 2014 r. wskazują, że 18,5% Polaków  
w wieku 15-69 lat spełniało wytyczne WHO w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej. 

http://www.powroty.zielonalinia.gov.pl/
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W 2014 roku została utrzymana gotowość Systemu Informacji Sportowej na poziomie wdrożenia. Z uwagi na 
brak konieczności wprowadzania zmian do aplikacji system nie był rozbudowywany. 
W ramach wdrożonych w 2014 r. programów inwestycyjnych wspierana była infrastruktura sportu 
powszechnego (w ramach: Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, Programu rozwoju 
inwestycji sportowych, Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej), w tym przede wszystkim 
przedsięwzięcia o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujące się w potrzeby lokalnych 
społeczności, jako czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej przez szeroką grupę 
obywateli. Istotnym elementem realizowanych inwestycji było także dostosowanie obiektów do potrzeb 
sportu osób niepełnosprawnych, w celu umożliwienia włączenia społecznego tej grupy osób poprzez sport. 
Wspierana była również infrastruktura sportu wyczynowego (w ramach: Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu i Programu budowy hal tenisowych), która nie tylko pozwala zapewnić profesjonalne 
warunki do uprawiania sportu przez sportowców zawodowych, ale również odpowiednią bazę dla jednostek 
realizujących proces szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, czy też warunki do rozwoju sportu 
akademickiego.  

W roku 2014 opracowywane były także założenia do nowego programu inwestycyjnego - Programu rozwoju 
infrastruktury lekkoatletycznej, którego celem jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, 
zarówno dedykowanej podstawowemu treningowi i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również 
umożliwiającej współzawodnictwo sportowe na wysokim poziomie. Program został wdrożony w 2015 r. 
Podjęte działania mają na celu systematyczne wspieranie rozwoju nowoczesnej ogólnodostępnej 
infrastruktury sportowej, co pozwoli zapewnić warunki i szeroką ofertę dla powszechnego podejmowania 
aktywności fizycznej na każdym etapie życia.  

Ponadto należy wskazać, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje i wspiera szereg działań mających na 
celu popularyzację kultury fizycznej i wzrost poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie, w tym: 
organizację zajęć sportowych dla uczniów finansowanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, programy 
upowszechniania kultury fizycznej (np. w środowisku wiejskim, czy akademickim) oraz przedsięwzięcia w 
zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.  
Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane były w celu dla zwiększenia uczestnictwa dzieci i młodzieży  
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach sportu i rekreacji oraz zachęcenia jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej i sportu do 
rozszerzenia oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych. W ramach zajęć sportowych dla uczniów finansowanych 
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów organizowane były zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie 
sportów zimowych, upowszechnianie pływania, którymi objętych było łącznie 102 900 uczestników. 

W ramach realizacji programu Sport Wszystkich Dzieci łącznie dofinansowano realizację przedsięwzięć             
z obszaru sportu dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 836 668 uczestników. Realizowane zadania            
w znacznym stopniu wpłynęły na pobudzenie działalności organizacji pozarządowych realizujących 
przedsięwzięcia ukierunkowane na sport i aktywność fizyczną dla dzieci i młodzieży.  

W ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” łącznie wymiar uczestnictwa w działaniach 
organizowanych i prowadzonych przez „animatorów” na obiektach Orlik w roku 2014, zamknął się w skali 
kraju liczbą ponad 23 mln osobowejść. Odnotowano ponad 5 mln regularnych użytkowników spośród dzieci  
i młodzieży oraz ponad 1,8 mln osób dorosłych. „Animatorzy” przeprowadzili ponad 2 mln jednostek zajęć        
 i zorganizowali ponad 8 tys. imprez. W 2014r. podpisano 1 umowę – z wyłonioną w wyniku konkursu, 
Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowaniem objęto 3 378 „animatorów”, pracujących na 2237 
Orlikach. 

Należy podkreślić również organizację ogólnopolskich przedsięwzięć sportowych realizowanych w oparciu  
o bazę obiektów „Moje Boisko - Orlik 2012”, których celem było zorganizowanie ogólnopolskich turniejów     
 w grach zespołowych, rozgrywanych na obiektach wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. W 2014 roku odbyły się cztery turnieje: V „Turniej Orlika o Puchar Premiera RP”,  
w   którym   udział  wzięło  ponad  197  tysięcy  uczestników,  IV  Turniej „Orlik Basketmania” - z  udziałem  
ponad  7,5  tysiąca uczestników, IV Turniej „Orlik Volleymania” - który  skupił ponad 10 tysięcy uczestników 
oraz II Turniej Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach” - z udziałem 6 tysięcy uczestników.  
W 2014r. podpisano 4 umowy na dofinansowanie organizacji ww. ogólnopolskich turniejów, w których udział 
łącznie wzięło 221 573 zawodniczek i zawodników. 

Dla zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa MSiT realizuje program upowszechniania sportu różnych 
grup społecznych i środowiskowych poprzez upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, w środowisku 
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akademickim, upowszechnianie sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz na rzecz 
Polonii i Polaków za granicą wykorzystując prozdrowotne, społeczne i edukacyjne walory sportu. Zadania w 
tym obszarze, dofinansowane ze środków pochodzących z Budżetu Państwa a realizowane przez organizacje 
pozarządowe (stowarzyszenie i fundacje) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury fizycznej dały 
możliwość podjęcia aktywności fizycznej przez 3 050 379 osób. 

W ramach wspierania przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych 
dofinansowywano organizację zajęć sekcji sportowych, których celem było rozwijanie sportowych 
zainteresowań wśród osób niepełnosprawnych, poprawienie kondycji i sprawności fizycznej, a także ich rozwój 
psychofizyczny uczestników. W 2014 r. w zajęciach uczestniczyło 20 590 osób. 
Ponadto, kontynuowano realizację Projektu „Animator sportu osób niepełnosprawnych”, wspierając 
działalność 417 „animatorów”, którzy przeprowadzili zajęcia z 5313 osobami o różnymi stopniu i rodzaju 
niepełnosprawności. Celem Programu było przede wszystkim wspomaganie działalności klubów poprzez 
wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów sportu osób niepełnosprawnych oraz 
aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego do współpracy i współfinansowania działalności 
animatorów. 

W 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki wspierało również organizację  imprez sportowych dla osób 
niepełnosprawnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, w tym imprez integracyjnych. Imprezy sportowe 
dostosowane były do wieku, poziomu sprawności fizycznej, jak i rodzaju niepełnosprawności uczestników. 
Inicjatywa miała na celu promowanie wszelkich form aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, 
upowszechnianie sportu oraz integrację ze środowiskiem osób zdrowych.  
W 2014 r. w imprezach wzięło udział 24 370  uczestników, w tym w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski 
osób niepełnosprawnych - 6 245 osób.  

Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych 
dofinansowywało organizację obozów sportowych, których celem było rozbudzanie zainteresowań 
sportowych, a także kształtowanie odpowiednich nawyków prowadzących do systematycznej aktywności 
ruchowej oraz zmiany stylu życia. Łącznie, w 2014 r. wsparto organizację obozów sportowych dla 2 606 
uczestników. 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu  sportu osób 
niepełnosprawnych, miały możliwość zakupu sprzętu sportowego niezbędnego  do uprawiania różnych 
sportów na łączną kwotę 395 tys. zł. 

W ramach promocji sportu osób niepełnosprawnych, Polska Fundacja Paraolimpijska, realizując zadanie pn. 
Promocja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych na przykładzie Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 
Soczi, opracowała, wydała i rozdystrybuowała album fotograficzny pt. Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 
2014, w nakładzie 1,5 tys. egz. oraz kalendarze paraolimpijskie w łącznym nakładzie 2,2 tys. egz. Ponadto 
zorganizowano cykl wystaw fotograficznych poświęconych Zimowym Igrzyskom Paraolimpijskim w Soczi w 
2014 r. w ośmiu miejscowościach – Warszawie, Elblągu, Białymstoku, Gdańsku, Działdowie, Mławie, Olsztynie i 
Rybnie. Szacuje się, iż kampania promocyjna trafiła do 24 tys. odbiorców. 

Polski Związek Szermierczy przeprowadził Integracyjne pokazy szermiercze dla dzieci, młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych pt. Integracja Drogą do Sukcesu. Impreza zgromadziła ogółem 1.020 uczestników. 
Zachodniopomorskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało Lekkoatletyczne Mistrzostwa 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w których uczestniczyło ogółem 161 osób, w tym 140 zawodników. 
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, w ramach realizacji zadania pn. Promocja sportu dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, opracowało, wydało i rozdystrybuowało dwie edycje biuletynu 
informacyjnego „Jeżyk” w łącznym nakładzie 10 tys. egzemplarzy oraz zestaw materiałów promujących sport 
osób niepełnosprawnych – kalendarze (1,2 tys. egz.) i plannery (2 tys. egz.). Szacuje się, iż powyższe materiały 
dotarły do co najmniej 13,8 tys. czytelników/odbiorców. 

W 2014 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 – 
średniookresowego dokumentu strategicznego określającego cele, priorytety oraz kierunki interwencji  
w obszarze sportu, zawierającego również kompleksową diagnozę stanu sportu w Polsce. Prace związane  
z jego przygotowaniem obejmowały także ewaluacja dotychczasowych kierunków działań zapisanych  
w obowiązującej dotychczas Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, którą zastąpi Programu Rozwoju 
Sportu do roku 2020. Planuje się, że dokument zostanie przyjęty przed Radę Ministrów w III kwartale 2015 r. 



144 

 

Finansowanie:  
Działania związane z pracami badawczymi, pracami nad Systemem Informacji Sportowej oraz 
przygotowywaniem Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 były finansowane z budżetu państwa. 

Łącznie w 2014 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację programów 
infrastrukturalnych 338.270 tys. zł, w tym: 
- w ramach „Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” 171.605 tys. zł, zakończono realizację 250 
zadań inwestycyjnych; 
- w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” 35.896 tys. zł, zakończono realizację 74 zadań 
inwestycyjnych; 
- w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” 16.694 tys. zł, zakończono realizację 100 
zadań inwestycyjnych; 
- w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” 109.000 tys. zł, zakończono realizację 
16 zadań inwestycyjnych; 
- w ramach „Programu budowy hal tenisowych” wydatkowano 4.940 tys. zł na realizację 4 zadań 
inwestycyjnych. 

Na realizację wskazanych w sprawozdaniu działań mających na celu popularyzację kultury fizycznej i wzrost 
poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie przeznaczono: 
-  środki z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 47 093 000 zł. 
- środki z budżetu państwa – 20 157 107 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Rozbudowana oraz zmodernizowana w ramach wdrożonych programów inwestycyjnych baza sportowa pozwoli 
na stworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej aktywności fizycznej oraz dobrze wpisującej się w potrzeby 
lokalnych społeczności. W roku 2014 zakończono łącznie realizację 440 zadań inwestycyjnych. 
Opracowane zostały założenia do nowego programu inwestycyjnego - Programu rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej, który umożliwi samorządom oraz innym inwestorom pozyskanie wsparcia finansowego na 
realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej, a społeczeństwu na korzystanie z 
szerszej oferty ogólnodostępnej i nieodpłatnej bazy sportowej. 

Ustanowiono system monitorowania poziomu aktywności fizycznej w Polsce z uwzględnieniem wytycznych 
WHO w zakresie minimalnej dawki prozdrowotnej aktywności fizycznej. 

Ponadto należy wskazać rezultaty działań mających na celu popularyzację kultury fizycznej i wzrost poziomu 
aktywności fizycznej w społeczeństwie  
- 102 900 uczestników projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  oraz zajęć sportowych 
ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych; 
- 836 668 uczestników Programu Sport Wszystkich Dzieci; 
- na obiektach Orlik przeprowadzono ponad 2 mln jednostek zajęć, ponad 8 tys. imprez sportowych, 3378 

„animatorów”, pracujących na 2237 Orlikach; 

- w ogólnopolskich turniejach na obiektach Orlik udział wzięło 221 573 zawodniczek i zawodników. 

- 52879 uczestników Programu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych oraz 38 982 

uczestników/odbiorców działań promujących sport osób niepełnosprawnych 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie było realizowane zgodnie z planem. 
W zakresie działań związanych z infrastrukturą sportową, w 2014 r. zadania zrealizowane zostały w stopniu 
większym od zakładanego (wsparciem finansowym objęta została większa niż początkowo planowano ilość 
inwestycji sportowych), co wynika z bardzo dużego zapotrzebowania na inwestycje związane z rozwojem bazy 
sportowej w kraju.  

 
Narzędzie 61:  Zwiększenie poziomu wykorzystania Internetu i technologii cyfrowych poprzez podnoszenie 
wiedzy, świadomości i umiejętności w zakresie w zakresie technologii cyfrowych 

Narzędzie 61: Zwiększenie poziomu wykorzystania Internetu i technologii cyfrowych poprzez podnoszenie 
wiedzy, świadomości i umiejętności w zakresie technologii cyfrowych  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zapewnienie dostępu do łączy szerokopasmowych.  

Podmiot wiodący: 
MAiC 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
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Instytucjonalne:  
1) Wspieranie inicjatyw i projektów podejmowanych przez środowiska pozarządowe na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijania kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa: 
a) organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z procedurą wskazaną 
w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;  
b) nagrody o charakterze szczególnym dla uczestników i laureatów ogólnopolskich konkursów dotyczących 
zagadnień informatycznych oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

2) Rozwijanie współpracy administracji rządowej z interesariuszami rozwoju cyfrowego (organizacje 
pozarządowe, biznes) w ramach Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 
i aktywność Lidera Cyfryzacji w Polsce. 

3) Działania Zespołu Pełnomocnika Ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji. 

4) Działania w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz szerokopasmowego dostępu do Internetu 
w ramach PO IG (komponent Latarnicy Polski Cyfrowej realizowany przez partnera Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie”). 

Programowe: 
5) Prace programowe w obszarze rozwoju cyfrowego związane z perspektywą finansową UE na lata 2014-
2020. 

Inne:  
6) Działania realizowane przez partnerów społecznych w związku z Porozumieniem w sprawie kontynuacji 
programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych (zawarte w lipcu 2012 r. i obowiązujące do lipca 
2015 r.), którego sygnatariuszami są oprócz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Orange S.A oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Finansowanie: 
1) Działania finansowane z budżetu MAC: 
a) wydatkowano 4 815 321,50 zł z budżetu MAC; 
b) wydatkowano 52 546,00 zł z budżetu MAC. 
 
2) Działania finansowane w ramach bieżącej działalności MAC.  
3) W 2014 r. wydatkowano 1 425 tyś. zł w ramach PO KL (z czego 85% ze środków EFS, zaś 15% z budżetu 
MAC). 
4) Na realizację zadań partnera Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” przekazano w 2014 roku 6,6 mln dotacji. 
5) Działania finansowane w ramach bieżącej działalności MAC. 
6) Finansowanie ze strony Orange Polska S.A. (wartość darowizny wyniosła ok. 3,75 mln zł), Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates (wartość podjętych w 2014 działań 
wyniosła ok. 1,79 mln zł).  

Osiągnięte efekty:  
1)  
a) Przeprowadzone zostały cztery postępowania konkursowe na realizację zadań publicznych z zakresu 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych, bezpiecznej 
cyberprzestrzeni, włączenia cyfrowego oraz promocji społeczeństwa informacyjnego pn.: „Nowatorskie 
inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „Działania na rzecz poprawy poczucia 
bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń, kształtowanie 
odpowiednich postaw oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi”, „Działania na 
rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów” oraz 
„Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego (ISP)”. W ramach konkursów 
zrealizowanych zostało przez organizacje pozarządowe 19 projektów odpowiadających na potrzeby społeczne 
zdiagnozowane w wyżej wymienionych obszarach.   
 
b) W ramach innych form wsparcia dla inicjatyw pozarządowych ufundowano nagrody pieniężne Ministra 
Administracji i Cyfryzacji dla 22 szkół/placówek laureatów X edycji ogólnopolskich konkursów Programu 
eTwinning na najciekawsze projekty edukacyjne związane z wykorzystaniem TIK realizowane w roku szkolnym 
2013/2014 oraz na nagrody rzeczowe dla laureatów nagrody Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
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w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej” w ramach sesji „Forum 
Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” podczas XX Forum Teleinformatyki. 
 
2) 
W lipcu 2013 r. z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji powołane zostało Szerokie 
Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, będące nieformalnym zrzeszeniem parterów 
instytucjonalnych podejmujących i wspierających działania związane z upowszechnianiem edukacji cyfrowej 
oraz budowaniem akceptacji dla przemian cywilizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Sygnatariuszami Porozumienia zostały dotychczas 35 podmioty (instytucje publiczne, firmy 
prywatne, organizacje społeczne), które zadeklarowały podejmowanie konkretnej aktywności na rzecz 
realizacji jego celów. Powołane zostały również eksperckie zespoły zadaniowe, w tym Zespół zadaniowy ds. 
kształcenia ustawicznego oraz edukacji cyfrowej seniorów oraz Zespół zadaniowy ds. wczesnej nauki 
kodowania, których działalność będzie się koncentrować na wypracowywaniu wspólnych stanowisk oraz 
koncepcji działań w kluczowych kwestiach związanych z upowszechnianiem kultury społeczeństwa 
informacyjnego.  
W 2014 roku rozwijano aktywność w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 
w Polsce, będącego nieformalnym zrzeszeniem parterów instytucjonalnych podejmujących i wspierających 
działania związane z upowszechnianiem edukacji cyfrowej oraz budowaniem akceptacji dla przemian 
cywilizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do Porozumienia 
przystąpili nowi sygnatariusze. Powołano kolejne zespoły eksperckie m.in. ds. dostępności. Zorganizowano 
przegląd dotychczasowej aktywności partnerów Porozumienia. 
 
3) W 2014 r. kontynuowano projekt „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej” 
współfinansowany w ramach POKL. Najważniejsze działania zrealizowane w roku 2014 obejmowały: 
 

 zakończenie studiów podyplomowych dla osób kierujących komórkami IT oraz dla projektantów 
i architektów systemów –dwie edycje studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z UW 
oraz WAT ukończyło 158 osób; 

 zorganizowanie cyklu konferencji oraz seminariów na tematy związane z procesem informatyzacji – 
w 2014r. w 10 wydarzeniach wzięło udział ponad 450 osób; 

 przygotowano dwa opracowania dot. wykazu kompetencji kadry zarządzającej działami IT oraz stanu 
komórek realizujących zadania z zakresu teleinformatyki. 

4) Inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym od 2011 roku, którego 
celem jest dotarcie z cyfrową edukacją do dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach 
(głównie małe miasta i wsie). W ramach projektu w całej Polsce wyłonieni zostali lokalni animatorzy działań na 
rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej. 

W 2014 roku certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej zdobyło 201 osób. Na koniec 2014 roku liczba Latarników 
wyniosła 2 942 osób. Największa grupa Latarników Polski Cyfrowej działa obecnie w województwach: 
mazowieckim (313) dolnośląskim (292), śląskim (239) i lubelskim (278). Najmniejsza w podkarpackim (108). 

Od stycznia do grudnia 2014 roku w ramach projektu przeprowadzono 13 060 zajęć, w ramach których 
przeszkolono 93 386 osób z pokolenia 50+. Największą liczbę uczestników na swoich zajęciach w 2014 roku 
zgromadzili Latarnicy Polski Cyfrowej z województw: małopolskiego (11 430), kujawsko - pomorskiego (9461) 
oraz śląskiego (8941). Najmniejszą z województw: opolskiego (1932) i podkarpackiego (2340).  

Każdy z Latarników w kraju przeprowadził średnio 4,1 zajęć. Średnio największa liczba zajęć przypadła na 
Latarników z województw: kujawsko-pomorskiego (11), łódzkiego (7) oraz małopolskiego i śląskiego (6). 
Najmniejsza zaś z województw: opolskiego (2) oraz lubuskiego (2).   

Średnia liczba uczestników zajęć Latarnika w skali kraju w 2014 roku to w przybliżeniu 32 osoby. Największą 
średnią liczbę uczestników gromadzą zajęcia Latarników z województw: kujawsko – pomorskiego (80), 
małopolskiego (48) oraz łódzkiego (45). Najmniejszą z regionów: opolskiego (16) i lubuskiego (14). 

W ramach inicjatywy Latarnicy Polski Cyfrowej w 2014 roku realizowanych było również wiele działań 
ukierunkowanych na wsparcie działań Latarników oraz wspierających przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu: 
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1. III Ogólnopolski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej zorganizowany został 15-16 września w Łodzi. Udział 
w nim wzięło ponad 200 Latarników.  

2. Konferencje regionalne poświęcone tematyce wykluczenia cyfrowego oraz regionalne zjazdy 
Latarników Polski Cyfrowej służące zdobyciu nowej wiedzy w zakresie edukacji pokolenia 50+ 
i wymianie doświadczeń w tym zakresie. W 2014 roku zorganizowanych zostało 6 takich spotkań. 

3. W 2014 roku zorganizowano 15 warsztatów tematycznych dla Latarników. 

4. Szkolenia dla nowych Latarników -  w 2014 roku obyło się 16 szkoleń, na których certyfikat Latarnika 
Polski Cyfrowej zdobyło 201 osób. 

5. Przez cały 2014 rok funkcjonował portal komunikacyjno-informacyjny: www.latarnicy.pl. Portal to 
narzędzie zapewniające wszechstronną wymianę i prezentację informacji o działaniach Latarników. 
Jest także miejscem dokumentowania ich dokonań poprzez moduł relacjonowania przeprowadzonych 
zajęć. We wrześniu 2014 roku portal Latarnicy.pl przeszedł zasadniczą przemianę, związaną z nowym 
wyglądem strony głównej oraz podstron. Zmiana ta związana była z potrzebą maksymalnego 
uproszczenia strony, tak aby stała się bardziej przyjazna dla osób szukających informacji o programie 
PCRS i latarnikach – w tym przede wszystkim dla potencjalnych uczestników latarniczych zajęć. 

6. W 2014 roku opracowano i udostępniono nieodpłatnie na portalu latarnicy.pl 3 poradniki dla 
Latarników dotyczące możliwych tematów na zajęcia z osobami 50+. 

7. W 2014 roku przeprowadzono działania promocyjne obejmujące: 

a. Kampanię w mediach elektronicznych „Zapal Cyfrową Latarnię” polegającą na cyklicznej 
publikacji w mediach społecznościowych 9 infografik dotyczących korzyści wynikających 
z aktywności w sieci. Infografiki udostępniane były przez kilkuset użytkowników, co w 
znacznym stopniu zwiększyło stopień oddziaływania informacji.  

b. Publikację 9 miniodcinków oraz pełnej wersji filmiku „Cyfrowych perypetii Andrzeja 
Grabowskiego”, promujących zarówno inicjatywę Latarników Polski Cyfrowej jak 
i kompetencje cyfrowe. 

c. Publikację czterech krótkich wywiadów z celebrytami: Mariuszem Czajką, Markiem 
Horczyczakiem oraz Małgorzatą Lewińską, którzy zachęcają do korzystania z sieci oraz 
narzędzi cyfrowych, wskazując na ich zalety oraz opowiadając o tym co sami czerpią 
z zasobów Internetu.  

d. Zakup i dystrybucję wśród Latarników materiałów promocyjnych (smycze, kubki, długopisy, 
notesy itp.) 

5) W 2014 roku finalizowano prace nad Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, który 
ostatecznie został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 (przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.). W ramach PO PC III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
ma na celu zwiększenie cyfrowej aktywności Polaków, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości szybkiego 
internetu oraz nowych elektronicznych usług administracji publicznej. Zaprojektowane w ramach III osi 
działania pozwolą stworzyć mechanizm nabywania oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych na wszystkich 
poziomach zaawansowania.  
III oś priorytetowa obejmuje cztery działania. Pierwsze z nich Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych pozwoli na stworzenie oferty dla osób, które chcą nabyć lub rozwinąć posiadane 
umiejętności cyfrowe. Organizację pozarządowe we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będą 
prowadzić szkolenia stacjonarne i mobile, które w ciekawy i angażujący sposób pozwolą uczestnikom nauczyć 
się obsługi komputer oraz korzystać z elektronicznych usług oferowanych przez administrację. Nacisk będzie 
kładziony również na kwestie bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Pojawi się również oferta dla bardziej 
zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają już podstawowe umiejętności, ale chcą się dalej rozwijać. 

Drugie działanie Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej polegać będzie na wykorzystaniu 
atrakcyjnej i różnorodnej aktywności organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, naukowych 
i kulturalnych w sferze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz rozwoju 
umiejętności cyfrowych, pobudzenia kreatywności oraz rozwijania postaw obywatelskich wśród Polaków. Idea 
działania zasadza się na pomyśle zastosowania nowych technologii na rzecz dobra wspólnego, przy 

http://www.latarnicy.pl/
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jednoczesnym pokazaniu możliwości, jakie stwarza ich zastosowanie. 

Uzupełnieniem dwóch pierwszych aktywności będzie działanie e-Pionier – wsparcie uzdolnionych 
programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych i gospodarczych, którego 
realizacja została powierzona Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Celem interwencji jest wykorzystanie 
potencjału polskiego środowiska zdolnych programistów, tak aby ich wiedza, pomysły i umiejętności zostały 
wykorzystane na rzecz wypracowania rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów społecznych lub 
gospodarczych. 

III oś, w ramach czwartego działania, da możliwość prowadzenia Kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz 
upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych. Realizacja kampanii pozwoli zwiększyć 
świadomość Polaków o korzyściach płynących z zastosowania nowych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Tematyka kampanii będzie koncentrować się na pokazaniu atrakcyjności korzystania 
z internetu.  

Na wskazane działania w latach 2014-2020 zostanie wydatkowane około 170 mln euro.  

6) Działania realizowane przez partnerów społecznych w związku z Porozumieniem w sprawie kontynuacji 
programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych obejmowały zapewnienie bibliotekom bezpłatnego 
dostępu do Internetu o najwyższej możliwej w danej lokalizacji przepustowości (Program „Orange dla 
bibliotek”), wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz szkolenia i aktywizację cyfrową społeczności skupionych 
wokół placówek (Program Rozwoju Bibliotek). W programie „Orange dla bibliotek” uczestniczyło 3 449 000 
placówek bibliotecznych. W 2014 roku wszystkie biblioteki uczestniczące w programie „ Orange dla bibliotek” 
otrzymały od Fundacji Orange multimedialny kurs ,,Bezpieczeństwo w sieci dla każdego”, który został 
stworzony w porozumieniu z Fundacją Dzieci Niczyje i przy udziale Pani Beaty Tyszkiewicz. W 2014 r. 
realizowany był także program „Spotkania z Pasjami” przez Fundację Orange (cykl spotkań on –line podczas, 
którego znane osoby dzielą się pasjami z osobami starszymi w bibliotekach) w ramach, którego uczestniczyło 
około 5 000 osób w 400 bibliotekach. 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek w 2014 r. m.in. przeprowadzono szkolenia informatyczne dla 
bibliotekarzy z trzeciej rundy naboru do Programu, w których wzięło udział blisko 460 osób. Ponadto 
zorganizowano szkolenia dotyczące rozwoju bibliotek oraz ich nowych funkcji, w których uczestniczyło ponad 
1160 osób. FRSI przeprowadziła także blisko 50 webinariów – interaktywnych spotkań online na żywo dla 
dużych grup osób, w których wzięło udział łącznie ponad 5000 uczestników. Zorganizowane zostało szkolenie 
dla trenerów IT z bibliotek wojewódzkich na temat m.in. przekazywania lokalnym bibliotekarzom wiedzy na 
temat prowadzenia zajęć dla dzieci z zakresu nauki programowania, pracy w technologii cloud computing oraz 
wykorzystania tabletów w pracy biblioteki. To działanie było jednocześnie elementem przygotowań do dostaw 
tabletów do bibliotek planowanych na początek 2015 roku. W roku 2014 zakupiony został również dodatkowy 
sprzęt komputerowy dla Biblioteki Narodowej wzmacniający możliwości pracowni szkoleniowej dla 
bibliotekarzy. Ponadto udzielono bibliotekom blisko 100 grantów na realizację lokalnych, nowatorskich 
projektów także z wykorzystaniem nowych technologii. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  

 
 
Narzędzie 62:  Ułatwienie zatrudnienia osób podlegających karze pozbawienia wolności 

Narzędzie 62: Ułatwienie zatrudnienia osób podlegających karze pozbawienia wolności 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.     

Podmiot wiodący: 
MS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Działania realizowane przez Służbę Więzienną celem ułatwienia zatrudnienia osób pozbawionych wolności 
były uwarunkowane stabilną sytuacją społeczno-gospodarczą. Skoncentrowano się na podtrzymywaniu 
pozytywnych trendów w zatrudnieniu i kontynuacji działań zapoczątkowanych w latach ubiegłych. Polegały 
one w szczególności na: 
• poszukiwaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy, w szczególności odpłatnej 
• promocji zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz prezentowaniu korzyści z tego wynikających 
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• współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy 
• organizowaniu i prowadzeniu kursów umożliwiających zdobycie lub podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, a także szkoleń z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej (dane liczbowe pkt.3). 
 
Należy podkreślić, że na skutek podjętych działań nastąpił widoczny, niemal 10% wzrost w odpłatnej formie 
zatrudnienia. Średnia liczba zatrudnionych odpłatnie w roku 2013 wynosiła 9184, natomiast w roku 2014 była 
to liczba 10052. Istotny dla osiągnięcia tego poziomu, był znaczący - 13% wzrost zatrudnienia na rzecz 
kontrahentów pozawięziennych (średnia liczba zatrudnionych w 2013 r. – 2127, w 2014 r. – 2406). 
 
Legislacyjne: 
W roku 2014 rozpoczęto starania o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy (Dz. U. z 1997 nr 90 poz. 557 ze zm.). Zaproponowano zmianę art. 123a§2 Kkw, polegającą na 
wydłużeniu z 1 do 3 miesięcy, okresu wykonywania przez skazanych pracy nieodpłatnie w przywięziennych 
zakładach pracy celem przyuczenia. Powyższa zmiana została uchwalona i weszła w życie 01.07.2015 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 396). 

Konieczność zwiększenia ram czasowych w celu przyuczenia do wykonywania pracy podyktowana była 
rozwojem przywięziennych zakładów pracy, wprowadzaniem do produkcji nowoczesnych maszyn oraz 
zmieniającą się technologią i profilem produkcji, a co za tym idzie wymaganiami stawianymi skazanym 
kierowanym do zatrudnienia. 
 
Programowe: 
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego  przeprowadzono w 2014 roku 430 szkoleń podnoszących 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które objęły łącznie 1204 osadzonych. 

Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, a także służące szeroko rozumianej aktywizacji 
zawodowej, realizowane były także z wykorzystaniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Liczba przeprowadzonych w 2014 roku kursów wyniosła 273. W realizowanych szkoleniach 
uczestniczyło łącznie 2653 osadzonych. 

Kontynuowano działania wynikające z roli, jaką pełni Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy, czyli wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób 
pozbawionych wolności, w szczególności poprzez:  
• tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących, 
• tworzenie w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej infrastruktury niezbędnej dla działań 
resocjalizacyjnych, 
• modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, 
• organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, 
• organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. 
 
Instytucjonalne: 
Nowelizacje przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego i Kodeksu postępowania karnego 
mające na celu depenalizację pewnej kategorii przestępstw i stosowanie w większym zakresie kar 
nieizolacyjnych wpływały również w roku 2014 na zmiany w strukturze i stanach liczbowych osadzonych. 
Zmniejszeniu uległa szczególnie populacja osadzonych kwalifikujących się do zatrudnienia poza terenem 
jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta. Rozpoczęto działania mające na celu stworzenie 
warunków umożliwiających wykonywanie pracy przez skazanych na terenie jednostek penitencjarnych (np. 
budowa i remonty hal produkcyjnych, oferowanie kontrahentom pozawięziennym możliwości uruchomienia 
produkcji na terenie jednostek penitencjarnych). 

Finansowanie: 
Środki z budżetu Państwa związane z odpłatnym zatrudnieniem osadzonych przy pracach porządkowych oraz 
pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w wysokości 84 269 000 zł przeznaczono 
na wynagrodzenia osadzonych. 
Wydatkowano środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
tj. realizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe osadzonych  w wysokości 1 440 081 zł. 
Na cele szkoleniowe wykorzystano także środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Łączna kwota przeznaczona na ten cel - 2 493 709 zł. 
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W roku 2014 przychody Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych  oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 
Pracy wyniosły 37 475 589 zł, z czego: 

 36 340 855 zł stanowiły wpłaty jednostek penitencjarnych SW z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 
skazanych, o których mowa w art. 125 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego; 

 210 031 zł wyniosły przychody z tytułu wpłat przywięziennych zakładów pracy (przedsiębiorstw 
państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej), dokonywanych w związku z korzystaniem przez 
te podmioty w roku 2013 ze zwolnień określonych w art. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 
zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116); 

 913 040 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu, uzyskane 
w wyniku zarządzania tymi środkami w systemie overnight lub ich przekazywania w zarządzanie 
terminowe Ministrowi Finansów. 

 
W roku 2014 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozdysponował środki Funduszu w wysokości 37 146 
224 zł na następujące cele: 

 przedsiębiorcom zatrudniającym osoby pozbawione wolności wypłacono ryczałty z tytułu 
zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób w łącznej kwocie 10 642 838 zł; 

 podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności udzielono (na  ich wniosek) pomocy 
finansowej w łącznej wysokości 26 503 386 zł, w tym: 

o jednostkom sektora finansów publicznych (instytucjom gospodarki budżetowej) przyznane 
zostały dotacje z Funduszu w łącznej kwocie 18 932 628 zł, z przeznaczeniem na zadania 
inwestycyjne służące modernizacji produkcji oraz tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy dla 
osób pozbawionych wolności; 

o jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji w kwocie 4 
265 082 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz cele bieżące 

 udzielono także pożyczek na kwotę 3 068 125 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Wskaźnik powszechności zatrudnienia wzrósł do wartości 34,7% (średnia wartość 2014 roku). W najlepszych  
miesiącach wynosił on nawet 36,3%. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Realizacja postawionego przed Służbą Więzienną długoterminowego celu, jakim jest: „zwiększenie odsetka 
zatrudnienia skazanych i ukaranych z 30 do 35%” w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych jest 
niezagrożona. Osiągane wskaźniki zatrudnienia oraz widoczny progres w analizach zawierających porównanie 
stanu zatrudnienia we wszystkich formach w latach ubiegłych w odniesieniu do roku 2014, wskazują że 
osiągnięty wynik może być wyższy od zakładanego. Należy podkreślić, że średni poziom zatrudnienia w roku 
2014, we wszystkich formach i rodzajach wynosił 25 293 osadzonych, tj. 34,8%. Głównymi czynnikami 
mającymi wpływ na ograniczenie możliwości zatrudnienia skazanych jest zmniejszająca się liczba osadzonych 
spełniających kryteria niezbędne do skierowania do pracy poza terenem jednostki penitencjarnej oraz brak 
kandydatów o odpowiednich predyspozycjach. Dodatkowy element, to wysoki wskaźnik bezrobocia w rejonie 
funkcjonowania jednostek penitencjarnych i brak ofert pracy. Służba Więzienna prowadzi działania służące 
rozwojowi zatrudnienia na terenie jednostek penitencjarnych. Celem stworzenia dogodnych warunków do 
dalszego rozwoju zatrudnienia osób pozbawionych wolności wskazane byłoby ewentualne objecie ich 
programami kierowanymi do osób bezrobotnych. Działanie takie przyczyni się z pewnością do zwiększenia 
atrakcyjności oraz zmniejszenia kosztów pracy skazanych, a także sprawi, że będą traktowani na rynku pracy 
równorzędnie z osobami bezrobotnymi. 

 
 
Narzędzie 63:  Poprawa dostępności do pomocy świadczonej przez inne podmioty niż powiatowe urzędy 
pracy dla osób dążących do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, w tym dla właścicieli nieruchomości 
rolnych, ich współmałżonków i domowników poszukujących alternatywnych źródeł dochodu i zmierzających 
do zaprzestania  prowadzenia działalności rolniczej. 

Narzędzie 63: Poprawa dostępności do pomocy świadczonej przez inne podmioty niż powiatowe urzędy 
pracy dla osób dążących do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, w tym dla właścicieli nieruchomości 
rolnych, ich współmałżonków i domowników poszukujących alternatywnych źródeł dochodu i zmierzających 
do zaprzestania  prowadzenia działalności rolniczej. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia na obszarach wiejskich, wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych umożliwiających 
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specjalizację regionów. 

Podmiot wiodący: 
MRIRW 

Podmioty współpracujące:  
MPiPS 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Legislacyjne: 
Zakończone zostały prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła 
zmianę do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiana polegała na umożliwieniu rolnikom ich 
domownikom dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia w KRUS w razie podjęcia pracy na podstawie 
umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej i objęcia z tego tytułu obowiązkowym 
ubezpieczeniem w ZUS. Zmiany w tym zakresie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.  
Programowe: 
MRiRW brało udział w pracach nad opracowaniem strategicznego dokumentu pn. Programowanie 
perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, uwzględniającego wyzwania rozwojowe stojące 
przed obszarami wiejskim, w ramach zarówno PROW na lata 2014-2020 jak i w pozostałych programach 
operacyjnych, wdrażanych w okresie programowania 2014-2020. Omawiany dokument został przyjęty przez 
Radę Ministrów w styczniu 2014 r., następnie był negocjowany z Komisją Europejską i ostatecznie 
zatwierdzony w dniu 23 maja 2014 r. 
Instytucjonalne: 
Jednostki doradztwa rolniczego podległe MRiRW przeprowadziły w 2014 następujące szkolenia: 
Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie.  
43 szkolenia Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 857 osób; 
189 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi dla 4069 osób; 
17 szkoleń Uczenie się przez całe życie, ułatwiające zmianę zawodu dla 240 osób; 
Lubelski ODR w Końskowoli: 
18 szkoleń Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 364 osób; 
28 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 527 osób; 
32 szkolenia Uczenie się przez całe życie, ułatwiające zmianę zawodu dla 688 osób;  
23 szkolenia Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia dla 473 osób; 
Lubuski ODR w Kalsku; 
2 szkolenia Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 61 osób; 
2 szkolenia Odnawialne źródła energii dla 79 osób; 
Łódzki ODR w Bratoszewicach. 
39 szkoleń Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 793 osób; 
6 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 107 osób; 
Małopolski ODR w Karniowicach.  
4 szkolenia Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 54 osób; 
20 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 1541 osób; 
2 szkolenia Uczenie się przez całe życie, ułatwiające zmianę zawodu dla 27 osób; 
Mazowiecki ODR w Warszawie; 
4 szkolenia Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 458 osób; 
90 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 2957 osób; 
Opolski ODR w Łosiowie; 
10 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 164 osób; 
Podlaski ODR w Szepietowie; 
42 szkolenia Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 692 osób; 
17 szkoleń Dodatkowe i alternatywne źródła dochodów na wsi,  w tym agroturystyka dla 257 osób; 
27 szkoleń Uczenie się przez całe życie, ułatwiające zmianę zawodu dla 325 osób; 
Pomorski ODR w Gdańsku; 
Rodzaje przedsiębiorczości pozarolniczej, które mają szanse rozwoju na obszarach wiejskich Pomorza 
do 2020 r.; 
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego w latach 2015-2020 (w 
powiecie gdańskim); 
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich woj. pomorskiego w latach 2014-2020, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów malborskiego, sztumskiego i nowodworskiego; 
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich woj. pomorskiego w latach 2014-2020, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatu kościerskiego; 
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich woj. pomorskiego w latach 2014-2020, ze szczególnym 
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uwzględnieniem powiatu starogardzkiego; 
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich woj. pomorskiego w latach 2014-2020, w powiecie 
człuchowskim; 
Świętokrzyski ODR w Modliszewicach; 
12 szkoleń Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 165 osób; 
33 szkolenia Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 406 osób; 
Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie; 
9 szkoleń Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 179 osób; 
9 szkoleń Formy prawne prowadzenia działalności  rolniczej i pozarolniczej dla 119 osób; 
28 szkoleń Wsparcie finansowe rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych i UE: PROW 2014-2020 – 
wybrane działania dla 542 osób; 
11 szkoleń Sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstw oraz działalność marginalna, ograniczona i 
lokalna dla 123 osób; 
1 szkolenie Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu dla 18 osób; 
3 szkolenia Rozwój systemu marketingu bezpośredniego dla 45 osób; 
6 szkoleń Cykl szkoleń w zakresie tworzenia LSR dla LGD dla 23 osób 
19 szkoleń Nowe wyzwania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla 475 osób; 
1 szkolenie Spółdzielczość socjalna jako skuteczna forma reintegracji społeczno-zawodowej dla 29 osób. 
Wielkopolski PODR w Poznaniu; 
163 szkolenia Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich dla 3239 osób; 
87 szkoleń Dodatkowe alternatywne źródła dochodów na wsi  w tym agroturystyka dla 1719 osób; 
1 szkolenie Uczenie się przez całe życie, ułatwiające zmianę zawodu dla 12 osób; 
Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach; 
3 szkolenia Prowadzenie działalności agroturystycznej dla 52 osób; 
9 szkoleń Odnawialne źródła energii dla 168 osób. 

Finansowanie: 
W zakresie działalności ODR źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa. 

Osiągnięte efekty:  
1. Przeszkolone osoby, zgodnie z zamieszczonym opisem. 
2. Wprowadzenie zmian w ww. ustawie. 
3. Wprowadzenie odpowiednich zapisów do Umowy Partnerstwa. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 

Etap życia: Starość 
 
Narzędzie 64:  Nowy model opieki nad osobami niesamodzielnymi 

Narzędzie 64  Nowy model opieki nad osobami niesamodzielnymi  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):    Określenie standardów świadczenia usług publicznych (wycena 
usług publicznych) i wprowadzenie systemu zarządzania usługami publicznymi. 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MPiPS 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe: 
W IV kwartale 2014 r. podjęto prace związane z wdrożeniem pilotażowego projektu, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dotyczącego wsparcia deinstytucjonalizacji opieki 
nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym 
osobami starszymi). Projekt planowany do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia jest równoległy  
do opracowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu pilotażowego Centrum Senior 
WIGOR.  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) planowane jest utworzenie dziennych 
domów opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi w wieku  
pow. 65 r. ż., w których  będzie prowadzona krótkotrwała diagnostyka i leczenie pacjentów w starszym wieku, 
bez konieczności całodobowej hospitalizacji. Rozwiązanie to stanowi integralną część całościowej opieki 
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geriatrycznej i jest elementem pośrednim i uzupełniającym między stacjonarnym oddziałem geriatrycznym 
(oddziałem chorób wewnętrznych),a ambulatoryjną opieką specjalistyczną, opieką długoterminową.  

Ogłoszenie konkursu mającego na celu pilotażowe wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań służących 
utworzeniu dziennych domów opieki medycznej planowane jest w II kwartale 2015 r. W ramach 
przedmiotowego konkursu realizowane będzie działanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym 
osobami starszymi)”, w szczególności planowane jest objęcie narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami zależnymi 40 podmiotów leczniczych, zdeinstytucjonalizowanie 400 miejsc opieki nad osobami 
zależnymi, które zostaną  utworzone w ramach programu. Na wymienione działanie przewidziano alokację 
środków finansowych w wysokości 40 000 000,00 zł. 

W roku 2014 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęły się również prace nad Programem 
Wieloletnim „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 34 z dnia 17 
marca 2015 r.  
Program zakłada tworzenie dziennych domów Senior Wigor, jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez 
partycypację w bieżących kosztach funkcjonowania. Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób 
starszych poprzez umożliwienie im korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej oraz aktywności ruchowej i kinezyterapii. Głównymi beneficjentami Programu mają być jednostki 
samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) natomiast grupę docelową stanowią osoby  
w wieku 60+ nieaktywne zawodowo. Program będzie działał na zasadzie otwartego konkursu dla jednostek 
samorządu terytorialnego, które będą mogły zgłosić ofertę konkursową do Wydziału Polityki Społecznej 
właściwego urzędu wojewódzkiego. Program zakłada również współpracę z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami zrównanymi, poprzez możliwość ich uczestnictwa w Programie w charakterze partnera 
projektu jak również realizowanie zadań programowych, zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Finansowanie: 
 

Działanie Źródła finansowania Wysokość nakładów w 2014 r. 

Wsparcia deinstytucjonalizacji 

opieki nad osobami zależnymi 

poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki 

nad osobami 

niesamodzielnymi 

Środki europejskie 
Środki krajowe  

w 2014 r. nie były ponoszone 
koszty w ramach realizacji zadania  
 
 
 

 

Osiągnięte efekty:  
Przygotowanie projektu standardu domu opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

 
Narzędzie 65:  Przesuwanie efektywnego wieku dezaktywizacji zawodowej 

Narzędzie nr 65: Przesuwanie efektywnego wieku dezaktywizacji zawodowej 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):   Stopniowe, rozłożone w czasie podnoszenie i zrównywanie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn, począwszy od 2013 roku. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące: 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe:  
W 2014 r. kontynuowane były działania zapisane w przyjętym przez Radę Ministrów w marcu 2012 r. 
Dokumencie implementacyjnym Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności 
zawodowej osób w wieku 50+. Realizowany był m.in. projekt pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla 
osób 50+” współfinansowany ze środków EFS przeznaczonych na lata 2007-2013, w ramach którego 
prowadzone były m.in. działania promocyjne i informacyjne w zakresie zatrudniania osób po 50 roku życia, 
w tym ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Dodatkowo realizowane były inne działania, m.in. kampania 
upowszechniająca model uczenia się przez całe życie, upowszechnianie strategii zarządzania wiekiem, 
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wspieranie spółdzielczości socjalnej na rzecz aktywizacji osób po 50 roku życia, wspieranie inicjatyw 
obywatelskich na rzecz integracji międzypokoleniowej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,  
tworzenie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz rozwijanie alternatywnych form 
opieki nad dzieckiem. Działania bezpośrednio kierowane do osób starszych realizowane były przez instytucje 
wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki w poszczególnych województwach. Obejmowały one m.in. 
poprawę kompetencji i kwalifikacji pracowników po 50. roku życia, podnoszenie poziomu integracji społecznej, 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych w wieku 50+ oraz promocję samozatrudnienia i przedsiębiorczość tych osób. 

W 2014 r. weszła w życie znowelizowana  ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 
marca 2014 r., która wprowadziła nowe, dodatkowe, instrumenty rynku pracy dla wsparcia aktywizacji 
zawodowej osób 50+. Osoby należące do tej grupy korzystają ze standardowych  form wsparcia oferowanych 
przez urzędy pracy, m.in. profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, z uwzględnieniem sytuacji, możliwości i 
potrzeby bezrobotnego. Osoby bezrobotne w wieku 50+ mogą także uzyskać pożyczkę z Funduszu Pracy na 
podjęcie działalności gospodarczej, udzielaną na zasadach preferencyjnych. Jednocześnie znowelizowana 
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła ułatwienia dla pracodawców z tytułu 
zatrudnienia osób starszych takie jak: pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego, dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego oraz 
utworzenie ze środków Funduszu Pracy Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na 
finansowanie kształcenia i szkolenia pracowników w wieku 45 lat i więcej.  

W listopadzie 2014 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem Dokumentu Implementacyjnego Programu 
Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, przyjętego przez 
Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. Nawiązano kontakt z potencjalnymi beneficjentami środków z EFS w 
ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w celu określenia możliwych do realizacji zadań Programu 
Solidarność pokoleń. Jednak ze względu na niezatwierdzenie przez Komisję Europejską większości RPO 
określenie zadań w 2014 r. okazało się niemożliwe. 

Finansowanie:  
Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+  nie posiada 
własnych źródeł finansowania, ponieważ obecnie nie pozwala na to stan finansów publicznych państwa. 
Szereg działań skierowanych do osób w wieku 50 lat i więcej będzie finansowana ze środków publicznych np. 
Funduszu Pracy w ramach nowych rozwiązań skierowanych do tej kategorii osób, zaplanowanych w 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń z realizacji Programu, znaczącym źródłem finansowania zadań zgłoszonych do Programu są 
działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Osiągnięte efekty:  
Kompleksowe działania realizowane w ramach Programu miały pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia osób 
w wieku 50+. W 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wyniósł 42,4% i wzrósł w porównaniu 
z rokiem 2008 (zapoczątkowanie Programu 50+) o 10,8 pkt. proc., zaś w odniesieniu do roku 2004 – w którym 
odnotowano najniższą wartość tego wskaźnika – wzrósł aż o 16,3 pkt. proc. Przy utrzymaniu tempa wzrostu 
tego wskaźnika można oczekiwać osiągnięcia, założonego w Programie 50+ celu zatrudnienia osób starszych 
do 2020 r., na poziomie 50%. 
W 2014 r. stopa bezrobocia osób w wieku 55-64 lata wzrosła w stosunku do 2008 r. tylko o 1,6% i sytuuje się 
na poziomie niższym niż średnia w UE (6,8% wobec 7,3% w 2014 r.), podczas gdy jeszcze w 2005 r. 
przewyższała ją dwukrotnie.  
Chociaż poziom zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 w Polsce pozostaje wciąż na jednym z najniższych 
poziomów w całej UE, to jednak znacząco zmniejszyła się luka wskaźnika zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 
dzieląca Polskę od średniej UE.  W 2008 r wynosiła ona blisko 14 pkt. proc., podczas gdy w 2014 r. - mniej niż 
9,5 pkt. proc. W 2013 roku Polska wyprzedzała sześć krajów UE pod względem poziomu zatrudnienia osób w 
wieku 55-64. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Realizacja Programu Solidarność pokoleń 50+ przyjętego uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2013 r. postępuje zgodnie z planem. Świadczy o tym rosnący z roku na rok wskaźnik zatrudnienia tej grupy 
osób. Trudność pojawiła się przy opracowaniu Dokumentu Implementacyjnego Programu Solidarność pokoleń 
50+ przyjętego w grudniu 2013 r. i wynikała z niezatwierdzenia w 2014 r. przez Komisję Europejską większości 
RPO.  

 
Narzędzie 66:  Promocja aktywności zawodowej i społecznej seniorów – „srebrna gospodarka” 
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Narzędzie 66: Promocja aktywności zawodowej i społecznej seniorów – „srebrna gospodarka” 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MEN, MSiT, MG 

Działania realizowane w 2014 r.:  
Programowe:  
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Celem Programu FIO jest zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja pozwala  obywatelom 
na angażowanie się w działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz wszelkie inne rodzaje aktywności 
społecznej. Przyczynia się także do rozwoju i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych. 

Kontynuowana była realizacja przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjętego uchwałą Rady 
Ministrów nr 237 z dnia 24 grudnia 2013 r. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Program jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary 
i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Umożliwia to współpracę międzysektorową 
– organizacji pozarządowych, które wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami 
przyczyniają się do rozwoju społecznego w wymiarze lokalnym. Ma to służyć utrwalaniu modelu współpracy 
międzysektorowej, która jest kluczowym elementem działań długofalowych podejmowanych w związku ze 
starzeniem się populacji. Program zakłada osiągnięcie głównego celu poprzez realizację celów szczegółowych.  
Komponent konkursowy Programu ASOS przewiduje działania w czterech priorytetowych obszarach: 
I. Edukacja osób starszych; 
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową; 
III. Partycypacja społeczna osób starszych; 
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).  
Budżet Programu w latach 2014–2020 wyniesie 280 mln zł. 
W latach 2014–2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa  
w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych  
w ustawie budżetowej na kolejne lata. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu na podstawie zawartej umowy. Program jest 
sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte w Priorytetach I–IV Programu. Każdemu  
z priorytetów zostaną przypisane środki w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. 
środków przeznaczonych na dotacje. Budżet składa się z dwóch części – dotacje i środki techniczne. 
W latach 2014–2020: 
I część – dotacje: 95% budżetu rocznego, 
II część – środki techniczne: do 5% budżetu rocznego. 

W ramach „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.”  MG zaprojektowało działanie  dotyczące 
promowania idei zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w szczególności w sektorze MMŚP oraz 
wypracowywanie i upowszechnianie narzędzi w tym obszarze poprzez:  

 przygotowanie i upowszechnianie narzędzi pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorstw do 
zmian, jakie będą zachodzić na rynku w związku z sytuacją pracowników, w zakresie starzenia się 
społeczeństwa i godzenia życia zawodowego i rodzinnego,  

 opracowanie i wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach 

W zakresie MSiT w 2014 roku w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, realizowane były zadania z zakresu 
„Wspierania programów aktywności fizycznej osób starszych” (nowy projekt zatwierdzony i podpisany 
01.07.2014 r. przez Ministra Sportu i Turystyki),  które koncentrowały się na profilaktyce i usprawnianiu osób 
starszych 50+ i 60+, przez zapewnieniu im możliwości systematycznej aktywności oraz stałego wsparcia 
diagnostyki medycznej w projektach przygotowywanych przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. 
Zadania z tego zakresu realizowały takie organizacje pozarządowe jak: Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej,  Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+ oraz Uniwersytety III wieku. Zadania 
z tego zakresu powiązane były często z przeciwdziałaniem nadwadze i  otyłości.  Europejskie Stowarzyszenie 
Aktywności Ruchowej ESPAR 50+ przeprowadziło zadania „Szkolenie Liderek Aktywności 50+” promocja 
wolontariatu sportowego w ramach programu PRO Kobieta 50+” , „Ogólnopolski Prozdrowotny Program 
Aktywności Seniorów Ja! (PAS-Ja!)”, „Ogólnopolski Program PRO Mężczyzna 50+ zmiana nawyków 
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prozdrowotnych. Przeprowadzona została kolejna edycja organizowanej od wielu lat Ogólnopolskiej Kampanii 
Prozdrowotnej "Miesiąc dla Zdrowia - Aktywni w każdym wieku”, która zintegrowała na terenie 11 
województw działania prozdrowotne w obszarze sportu, edukacji i promocji zdrowia oraz upowszechniające 
sportowy styl życia i prozdrowotne zachowania z nim związane dla ponad 250 tys. odbiorców. W zadaniach 
przeprowadzonych dzięki uzyskanym z MSiT dotacjom w łącznej wysokości  1 mln złotych udział wzięło 12 970 
uczestników, a liczba odbiorców przekazu kampanii  przekroczyła 250 tys. osób. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych wspierało 
inicjatywy polegające na zwiększaniu udziału osób w wieku 50+ w zajęciach  sportowo-rekreacyjnych, 
imprezach i obozach sportowo-rekreacyjnych, których celem jest poprawa spójności społecznej, zwiększenie 
aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych w starszym wieku, tworzenie oferty alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu oraz promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej  wśród osób 
niepełnosprawnych w starszym wieku. 

W roku 2014 w ramach dofinansowywania organizacji zajęć sekcji sportowych realizowany był program 
rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych w starszym wieku, w którym uczestniczyło 839 osób. 
Ponadto, Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wsparło organizację 
imprezy sportowej dla 150 osób oraz dofinansowało organizację obozu sportowego dla 90 osób w starszym 
wieku. 
 
Inne:  
W lipcu 2014 roku Minister Gospodarki powołał Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw, do którego zadań należy m.in. wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków 
wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw do polityki gospodarczej kraju. Zagadnienia 
Srebrnej Gospodarki oraz aktywizacji zawodowej osób starszych znajdują się w spektrum zainteresowań 
Zespołu i jego grup roboczych.    

Działania MEN dotyczyły Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i znajdują się w opisie Narzędzia nr 45. W 2014 
r. MEN nie prowadził innych działań związanych z narzędziem 66. 

Finansowanie:  
Na działania w ramach FIO wydatkowano 1 991 tys. zł.  

W roku 2014 złożono w ramach programu ASOS 2434 oferty, z których dofinansowano 490 na łączną kwotę 
ok. 38 200 000,00 zł. 

Na działania realizowane przez MSiT wydatkowano 1 000 000 zł z Budżetu Państwa. 

Osiągnięte efekty:  
W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 organizacje pozarządowe mogą 
otrzymać dofinansowanie na realizację projektów w każdej ze sfer pożytku publicznego określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. Nadrzędnym celem projektów jest wzmacnianie ich godności oraz podmiotowości w środowisku 
lokalnym, rozwój działań integrujących seniorów i młodych, a także promocja aktywności społecznej i 
wolontariatu osób starszych. W 2014 r. dofinansowano 35 projektów wpisujących się w tę sferę na łączną 
kwotę 1 991 tys. zł. 

W zadaniach z zakresu „Wspierania prozdrowotnych  programów aktywności fizycznej” przeprowadzonych 
dzięki uzyskanym z MSiT dotacjom w łącznej wysokości  1 000 000 zł udział wzięło 12 970 osób w starszym 
wieku, a liczba odbiorców przekazu kampanii  przekroczyła 250 tys. osób. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze):  
Zadanie było realizowane zgodnie z planem. 

 

Narzędzie 67 Zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi 

Narzędzie 67 Zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.  

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MPiPS  

Działania realizowane w 2014 r.:  
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Legislacyjne: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Wprowadzone zmiany zobowiązały świadczeniodawców udzielających świadczeń, w trybie hospitalizacji 
i hospitalizacji planowej, do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem 
oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym.  
Intencją wprowadzonych przepisów było prawidłowe zapewnienie opieki pacjentowi geriatrycznemu. 
Założono, iż przedmiotowa procedura będzie przeprowadzona w szpitalu niezależnie od faktu posiadania 
w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oddziału szpitalnego o profilu geriatria. Przy czym 
procedura oceny geriatrycznej w danym podmiocie leczniczym powinna uwzględniać specyfikę udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Jednocześnie należy podkreślić, iż wprowadzono okres dostosowawczy do opracowania i wdrożenia procedury 
oceny geriatrycznej pacjenta, do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

Finansowanie: 
Działanie nie powodowało kosztów 

Osiągnięte efekty:  
- efektem będzie poprawa jakości udzielanych świadczeń w populacji geriatrycznej. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie będzie realizowane przez podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 
umowy z NFZ. Ocena stopnia realizacji będzie możliwa po upływie okresu dostosowawczego. 
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Tabela wskaźników Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

2020. 
 

Legenda: 
Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na poprawę zjawiska w stosunku 
do zakładanej wartości w roku poprzednim. 

Kolorem czerwonym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na pogorszenie zjawiska w 
stosunku do zakładanej wartości w roku poprzednim. 

Kolorem żółtym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na utrzymanie zjawiska na tym 
samym poziomie w stosunku do zakładanej wartości w roku poprzednim. 

 

WSKAŹNIK GŁÓWNY 

HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX) 
(Wskaźnik Rozwoju Społecznego) 

WARTOŚĆ BAZOWA 
(2011): 0.813 (39 miejsce 
w rankingu) [wg  UNDP] 

WARTOŚĆ w 2013 r.: 
0.834 (35 miejsce w 

rankingu) {wg UNDP] 
(b.d. za 2014 r.) 

WARTOŚĆ DOCELOWA (2020): 0,820 (nie niższe niż 35 miejsce w 
rankingu) [wg UNDP] 

     CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – WZROST ZATRUDNIENIA 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 

2013 r. 
WARTOŚĆ W 2014 r. 25 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

1. 

Współczynniki aktywności 
zawodowej osób w grupach 
wiekowych 15 lat i więcej26 
 
  Ogółem: 
  Kobiety: 
  Mężczyźni: 
  Miasto:  
  Wieś: 

 
 

 
 

55,5% 
47,8% 
64,0% 
55,4% 
55,7% 

 
 
 
 

55,9%  
48,2%  
64,4%  
55,8%  
56,1%  

 
 
 
 

56,2%  
48,5% 
64,7% 
56,2% 
56,3% 

 
 
 
 

58,5% 
51,0% 
67,5% 
62,0% 
61,0% 

 

GUS 

2. 

Współczynniki aktywności 
zawodowej osób w wieku 
55-69 lat    
      
Ogółem:  
Kobiety:  
Mężczyźni: 
Miasto: 
Wieś:  

 
 
 
 
                  33,2% 

24,0% 
43,9% 
33,5% 
32,5% 

 
 
 
 

35,7%  
26,5%  
46,6%  
36,0%  
35,2%  

 
 
 
 

36,3% 
27,2% 
47,0% 
37,0% 
35,0% 

 
 
 
 

35,8% 
26,7% 
48,0% 
39,0% 
36,0% 

 

GUS 

3. 

Wskaźniki zatrudnienia w  
grupie wiekowej 20-64 
 
Ogółem :      
Kobiety: 
Mężczyźni: 
Miasto: 
Wieś:                                                                                                                                   

 
 

64,5% 
57,2% 
71,9% 
64,2% 
65,0% 

 
 

64,9%  
57,6%  
72,1%  
64,8%  
64,9%  

 
 
               66,5% 

59,4% 
73,6% 
66,9% 
65,9% 

 
 

71,0% 
69,0% 
73,0% 
73,2% 
69,0% 

 

GUS 

                                                           
25

 W przypadku braku danych za rok 2014 należy podać taką informację oraz informację kiedy będą dostępne.. 
26

 Dla wskaźników nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,19,23,24,29,46,47,48 prezentowane są dane średnioroczne pochodzące z  Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności uogólnione w oparciu o bilanse ludności opracowane na podstawie Narodowego Spisu 
Powszechnego 2011, wg stanu na 31 III 2011 r. 
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4. 

Wskaźniki zatrudnienia w 
grupie wiekowej 20-24  
 
Ogółem: 
Kobiety:  
Mężczyźni: 
Miasto:  
Wieś:  

 
 
 

42,3% 
34,5% 
49,6% 
38,6% 
47,3% 

 
 
 

41,0%  
33,3%  
48,3%  
37,2%  
45,8%  

 
 

 
43,8% 
36,5% 
50,6% 
40,1% 
48,1% 

 
 
 

44,2% 
38,3% 
52,0% 
41,2% 
50,2% 

 

GUS 

5. 

Odsetek osób zatrudnionych 
na podstawie umów na czas 
określony w grupach 
wiekowych:  
 
   15-24 lata   
    25-49 lat 

 
 
 
 
 

65,6% 
25,1% 

 
 
 
 
 

68,6%  
25,5%  

 
 
 
 
 

               71,2% 
27,1% 

 
 
 
 
 

64,0% 
23,3% 

 

GUS 

6. 
Wskaźnik zatrudnienia 
kobiet z najmłodszym 
dzieckiem w wieku do 5 lat 

57,7% 59,1% 
 

61,8% 63% 
 

GUS 

7. 
Stopa bezrobocia 
absolwentów szkół wyższych  

20,5% 23,0%  21,0% 15% 
 

GUS 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

8. 

Wskaźniki zatrudnienia w 
grupie wiekowej 15+  
 
Ogółem: 
Kobiety:  
Mężczyźni: 
Miasto: 
Wieś:  
 

 
 

                  50,2% 
42,8% 
58,3% 
50,1% 
50,4% 

 
 

50,2% 
42,8% 
58,2%  
50,1% 
50,3%  

 
 
 

51,2% 
43,8% 
59,2% 
51,4% 
50,9% 

 
 

             53,1% 
46,2% 
62,3% 
55,5% 
54,0% 

 

GUS 

9. 

Wskaźniki zatrudnienia w 
grupie wiekowej 15-64  
 
Ogółem:  
Kobiety:  
Mężczyźni: 
Miasto:  
Wieś: 
 

 
 

59,3% 
52,7% 
66,0% 
59,6% 
59,0% 

 
 

60,0% 
53,4% 
66,6% 
60,5% 
59,2% 

 
 
 

61,7% 
55,2% 
68,2% 
62,5% 
60,4% 

 
 

65,6% 
58,0%  
70,7% 
68,2% 
65,5% 

 

GUS 

10. 

Wskaźnik efektywności 
urzędów pracy (roczny 
odpływ bezrobotnych w 
wyniku podjęcia pracy w 
relacji do średniej rocznej 
liczby bezrobotnych) 

57,4 % 58,1% 65,2% 65,0% 

 

MPiPS 

11. 
Udział zaktywizowanych 
bezrobotnych w odpływie 
bezrobotnych  

12,6%  17,7% 18,1% 25% 

 sprawoz
danie 
MPiPS 
01 o 

rynku 
pracy 

12. 

Efektywność zatrudnieniowa 
(z uwzględnieniem 
zatrudnienia 
subsydiowanego)  

55,7%  63,4% 76,3% 58% 
 

67%27 
 

sprawoz
danie 
MPiPS 
01 o 

rynku 
pracy 

13. 
Średni czas pozostawania 
bez pracy zarejestrowanych 
w urzędzie pracy 
bezrobotnych, w miesiącach  

11 12,1 12,9 9 

 sprawoz
danie 
MPiPS 
01 o 

rynku 
pracy 

                                                           
27

 W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 wartość docelowa tego wskaźnika została określona jako 58%. Ze względu na fakt, że w 
roku 2013 wartość tego wskaźnika osiągnęła 63,4%, MPiPS zaproponowało nową wartość docelową 67%. 
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14. 

Wiek wejścia na rynek pracy 
(najniższy wiek w którym 
przynajmniej 50% młodych 
jest aktywna zawodowo) 

22 lata  21 lat  21 lat ≤22 lata 

Zakładane jest 
utrzymanie 22 
lat, jako wieku 

wejścia na rynek 
pracy w roku 

2020. Ewentualne 
obniżenie 
wartości 

wskaźnika w 
perspektywie 
roku 2020 jest 

zależne m.in. od 
liczby 
osób 

wchodzących na 
rynek pracy po 

ukończeniu 
kształcenia na 

poziomie 
zawodowym lub 
po ukończeniu 

studiów na 
poziomie 

licencjata/inżynier
a. 

GUS 

15. 

Stopa bezrobocia 
absolwentów szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe: policealnych i 
średnich zawodowych oraz 
zasadniczych zawodowych28 

40,6 %  43,2% 38,8% 35,9% 
Stopa bezrobocia 
absolwentów w 
wieku 15-30 lat 

GUS 

16. 

Udział długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych 
bezrobotnych 

50,3% 53,7% 57,7% 45% 

 sprawoz
danie 
MPiPS 
01 o 

rynku 
pracy 

17. 

Udział kobiet powracających 
na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych 
bezrobotnych  

10,4% 11,1% 12,3% 8% 

 sprawoz
danie 
MPiPS 
01 o 

rynku 
pracy 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – WYDŁUŻENIE OKRESU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I ZAPEWNIENIE LEPSZEJ JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OSÓB STARSZYCH 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 

2013 r. 
WARTOŚĆ W 2014 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

18. 
Odsetek osób w wieku 55-
74 lat uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu  

0,6% 0,7% 0,8%  

Osiągnięcie 
poziomu średniej 

unijnej w roku 
docelowym 

 

GUS 

19. 

Średni wiek osób 
przechodzących na 
emeryturę wypłacaną przez 
ZUS  

59,8 lat 59,5 roku 60,4 roku 63,5 roku 

 

ZUS  

20. 
Odsetek dzieci w wieku do 3 
lat objętych opieką 
instytucjonalną 

3,7% 5,7% 7,2% 33% 
 

MPiPS 

21. 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 
lat objętych opieką 
przedszkolną, w podziale: 
 
Ogółem: 

 
 
 
 

69,2% 

 
 
 
 

74,1% 

 
 
 
 

79,4% 

 
                 

 
 

90% 

 

MEN 

                                                           
28

 Stopa bezrobocia absolwentów w wieku 15-30 lat. 

http://m.in/
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Miasto: 
Wieś: 

84,1% 
49,3% 

81,8%                         
63,6% 

86,4% 
69,7% 

94% 
  85%29 

21b 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 
lat objętych opieką 
przedszkolną, w podziale:  
                         
Ogółem: 
Miasto: 
Wieś:  
 

 
 
 

58,0% 
75,0% 
35,1% 

  
 

 
64,2% 
74,7%                      
49,8%     

 
 
 
 

71,6% 
81,4% 
58,1% 

 
 
 
 

85% 
91% 
77% 

 

 

MEN 

WSKAŹNIK SZCZEGÓŁOWY 

22. 

Wskaźniki zatrudnienia w 
grupie wiekowej 65-69;  
 
Ogółem: 
Kobiety:  
Mężczyźni: 
Miasto:  
Wieś:  

 
 
 

 9,4% 
 6,9% 
12,8% 
  8,9% 
10,3% 

 
 
 

9,4% 
6,4% 

13,4% 
9,5% 
9,2% 

 
 
 

9,7% 
6,0% 

14,4% 
10,2% 
8,4% 

 
 
 

  9,8% 
  7,5% 
13,0% 
   9,2% 
 10,8% 

 

GUS 

                       CEL SZCZEGÓŁOWY 3 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 

2013 r. 
WARTOSĆ W 2014 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

23. 
Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w wieku 
16-64  

20,7 %  20,9% 21,3% 27% 
 

GUS 

24. 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
(wskaźnik zbiorczy)30 

27,2% 25,8% 24,7%  20-23% 

 

Eurostat 

25. 

Odsetek dzieci 
niepełnosprawnych 
uczęszczających do szkół 
ogólnodostępnych w relacji 
do ogólnej liczby dzieci 
niepełnosprawnych 
objętych edukacją szkolną  

47,41% 48,7% 50,45% 50% 

 

MEN 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

26. 

Wskaźnik bierności 
społecznej młodzieży, NEET 
(not in employment, 
education or training – 
osoby niepracujące -
bezrobotne i bierne 
zawodowo, a jednocześnie 
nieuczestniczące w 
kształceniu lub szkoleniu) 
dla osób w wieku:  
 
 20-24 lat 
 25-29 lat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,2% 
21,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,4% 
22,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,8% 
21,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
             16,2% 

18,0% 

 

GUS 

                                                           
29

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2010 dla tego wskaźnika przewiduje wartość 
docelową 65%, jednak prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazują, że wartość 85% jest możliwa do osiągnięcia w  roku 
2020. 
30

 Pełna interpretacja tego wskaźnika wymaga zapoznania się z kształtowaniem się wskaźników składowych: a) Wskaźnik pogłębionej 

deprywacji materialnej (za granicę pogłębionej deprywacji materialnej przyjmuje się brak możliwości zaspokojenia co najmniej 4 z 9 
uwzględnionych potrzeb), b) Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po transferach społecznych, c) Wskaźnik osób żyjących  
w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy.  
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27. 
Liczba rodzin, która korzysta 
z usług asystentów rodziny  

bd31 31 506 37 876 59 000 
 

MPiPS 

28. 

Udział dzieci umieszczonych 
w rodzinnych formach 
pieczy zastępczej w ogólnej 
liczbie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej   

71% 75% 75% 90% 

 

MPiPS 

29. 
Liczba mieszkań 
przypadająca na 1000 
mieszkańców  

350,432 359,933 363,3  388 
 

GUS 

30. 

Odsetek osób należących do 
mniej uprzywilejowanych 
grup społecznych34, 
które regularnie 
(przynajmniej raz 
w tygodniu) korzystają z 
Internetu 

 
40%  

 
42,0% 45,8% 

Osiągnięcie średniej 
UE w roku 2020 

( lub 65% ) 
 

Wskaźnik 
Europejskiej 

Agendy Cyfrowej 
(cel do 2015 r. - 

60% dla całej UE ) 

Eurostat 

31. 
Odsetek zatrudnienia 
skazanych i ukaranych 

30% 31,54% 34,7% 35% 
 

MS 

        CEL SZCZEGÓŁOWY 4 – POPRAWA ZDROWIA OBYWATELI ORAZ EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 

2013 r. 
WARTOSĆ W 2014 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

32. 
Zgony noworodków (0-27 
dni życia) na 1000 urodzeń 
żywych  

                       3,2‰ 3,1‰ 2,9‰ 
Obniżenie wartości 

wskaźnika 

Niedostępne są 
jeszcze prognozy 

naukowe 
pozwalające na 

określenie 
wartości 

docelowej 
wskaźnika 

GUS 

33. 
Współczynnik dzietności 
ogólnej (TFR) 

1,30  1,26 1,29 
Podwyższenie 

wartości wskaźnika 

Na podstawie 
wyników 

przyjętych do 
prognozy w 2014 
r.  prognozuje się, 

że w 2020 r. 
wartość ta 

wzrośnie do 1,32 
(o 0,06). 

GUS 

34. Przeciętne trwanie życia (LE) 
Kobiety: 80,9 lat 

Mężczyźni: 72,4 lat  
 

Kobiety: 81,1 
Mężczyźni:73,1, 

Kobiety: 81,6 lat  
Mężczyźni: 73,8 lat  

 
Kobiety: 81,3 lat 

Mężczyźni: 74,0 lat 
 

Na podstawie 
wyników 

przyjętych do 
prognozy w 2014 

r.  35. 
upowszechnione 
pod koniec 2013 

roku 

GUS 

35. 

 
Zgony z powodu 
nowotworów (C 00- C97)na 
100 tys. ludności  razem 
mężczyźni i kobiety w tym: 
 

 
 
239,3/na 100 tys.( 2011r.) 
 
 
 

 
 
246,1/100 tys. 
(2012 r.) 
 
 

 
245,9 / 100 tys. (2012) 
KRN 
244,9 / 100 tys. (2013)                               
GUS (STRATEG) 
 

 
Spadek liczby 

zgonów na 100 tys. 
mieszkańców z 

powodu 
nowotworów do  

Wartość bazowa 
oraz wartość w 

2013 wskazana na 
podstawie danych 

GUS (STRATEG) 
 

GUS/NI
ZP-PZH 

                                                           
31

 Instytucja asystenta rodziny została określona ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 
 1 stycznia 2012 r. 
32

 Dane NSP 2011 wg stanu na 31 marca 2011. Wartość wg stanu na 31 grudnia 2011 r. przygotowana na podstawie Bilansu zasobów 

mieszkaniowych z uwzględnieniem wyników NSP 2011 wyniosła 352,6. 
33

 Wartość skorygowana przez GUS. Poprzednio podana wartość: 359,8. 
34

 Chodzi o grupy posiadające przynajmniej jedną z następujących cech: wiek 55-74 lata, niski poziom wykształcenia, brak aktywności 

zawodowej z powodu bezrobocia, emerytury lub innego. 
35

 Por: GUS - Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014. 
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nowotwór złośliwy sutka (C 
50)  
 
 
 
 
 
nowotwór szyjki macicy( 
C53) 
 
 
 

 
 
 
27,4kobiet/na100 tys. ( 
2011r.) 
 
 
 
 
 
8,3 kobiet/na 100 tys. ( 
2011r.) 
 
 
 
 

 
 
 
28,1 kobiet/100 
tys. (2012 r.) 
 
 
 
 
 
8,4 kobiet/ 100 
tys. (2012 r.) 
 
 

 
 
 
 
28,03 /100 tys. (2012) 
KRN 
 
 
 
 
 
 
8,39 / 100 tys. (2012) 
KRN 
 

 
 

 
 

206,1/100 tys. 
 
 
 
 

Spadek liczby 
zgonów na 100 tys. 

mieszkańców z 
powodu raka piersi  
do 22,6 kobiet/100 

tys.) 
 
 

Spadek liczby 
zgonów na 100 tys. 

mieszkańców z 
powodu raka szyjki 

macicy do 3,5 
kobiet/100 tys.) 

Wartość w 2014 r.  
wskazana 

na podstawie 
danych 

opublikowanych 
w 2014 r.                   

przez KRN, 
obrazujących              

stan na                  
2012 r.36 

35b 

 
Zgony z powodu chorób 
układu krążenia ( I 00 –I 99) 
na 100 tys. ludności – razem 
mężczyźni i kobiety. w tym: 
 
 
 
zgony kobiet z powodu 
chorób układu krążenia ( I 
00 –I 99) na 100 tys. 
ludności w tym: 
 
 
zgony kobiet umierających z 
powodu chorób układu 
krążenia przed 65 rokiem    
życia  
 
 
 
zgony mężczyzn z powodu 
chorób układu krążenia( I 00 
–I 99) na 100 tys. ludności  
 w tym: 
 
  
zgony mężczyzn 
umierających z powodu 
chorób układu krążenia  
przed 65 rokiem życia     

 
 
440,9/ na 100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 

 
 
 
 
455,5/ na 100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 
      
 
 
43/100 tys. ludności.( 
2011r.) 
 

 
 

 
425,4/ na 100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 
 
 
 
 
 
136 na 100 tys. mężczyzn. 
( 2011r.) 
            
 

 
 
461,2/100 tys. 
ludności (2012 r.) 
 
 
 
 
 
475,1/100 tys. 
ludności (2012 r.) 
 
 
 
 
45/100 tys. 
ludności (2012 r.)  
 
 
 
 
446,4/100 tys. 
ludności(2012 r.) 
 
 
 
 
 
143/100 tys. 
mężczyzn (2012 
r.) 
 

 
 
460,8/100 tys. 
ludności  
(2013 STRATEG) 
 
 
 
 
 
Brak danych za 2014 
 
 
 
 
 
Brak danych za 2014 
 
 
 
 
 
Brak danych za 2014  
 
 
 
 
 
 
Brak danych za 2014 

Spadek liczby 
zgonów na 100 tys. 

mieszkańców z 
powodu chorób 
układu krążenia 

 
 
 
 
 

Spadek liczby 
zgonów kobiet na 

100 tys. 
mieszkańców  z 
powodu chorób 
układu krążenia 
przed 65 rokiem 

życia do 40,9/100 
tys.) 

 
 
 

Spadek liczby 
zgonów mężczyzn 

na 100 tys. 
mieszkańców z 
powodu chorób 
układu krążenia 
przed 65 rokiem 
życia do 112/100 

tys.) 

 

GUS/NI
ZP-

PZH37 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

36. 

Odsetek noworodków 
objętych badaniami 
przesiewowymi w kierunku 
rzadkich wad metabolizmu  

42% 100% 100% 100% 

 

MZ 

37. 

Odsetek dzieci w wieku do 8 
lat objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w 
relacji do ogólnej liczby 

0,52% 0,7% 0,8% 0,6% 

 

MEN 

                                                           
36 KRN – CO-Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w W-wie,  Nowotwory Złośliwe w Polsce w 2012 r/ Warszawa 2014. 
37 Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania pod red. Bogdan Wojtyniak, Paweł Goryński, Bożena Moskalewicz wyd. 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH; Warszawa 2012 r. 
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dzieci w tej grupie wiekowej  

38. 

Europejski Konsumencki 
Indeks Zdrowia (Euro Health 
Consumer Index) (wskaźnik 
syntetyczny obejmujący 
zestaw wskaźników 
odnoszących się do 
wybranych obszarów oceny 
systemu ochrony zdrowia 
(takich jak: wyniki leczenia, 
zakres i zasięg świadczonych 
usług,  prawa pacjenta i 
informacje, e-Zdrowie, czas 
oczekiwania na leczenie, 
środki farmaceutyczne)   

577 pkt i 27 miejsce 
(2010) 

521 pkt i  33 
miejsce 

(-56 pkt i spadek o 
6 miejsc) 

Brak danych za 2014 r. 
Podwyższenie 

wartości wskaźnika 

Zakłada się wzrost 
zadowolenia 

konsumentów wraz 
z poprawą jakości 
ochrony zdrowia 

Polska 
Izba 

Ubezpie
czeń  

 

 

39. 
Przeciętne trwanie życia w 
zdrowiu (HLY)  

Kobiety: 62,3 lat (2010) 
Mężczyźni: 58,5 lat (2010) 

Kobiety: 62,9 lat 
(2012) 

Mężczyźni: 59,2 
lat (2012) 

Kobiety: 62,7 lat 
(2013) 

Mężczyźni: 59,2 lat 
(2013) 

Podwyższenie 
wartości wskaźnika 

Niedostępne są 
jeszcze prognozy 
pozwalające na 

określenie 
wartości 

docelowej 
wskaźnika 

Eurostat 

40. 

Wskaźnik przeżyć 5-letnich 
w przypadku osób 
chorujących na nowotwory 
(w odniesieniu do 
wybranych jednostek 
chorobowych stanowiących 
największe zagrożenie w 
określonych grupach). 
 
[Wskaźniki przeżyć 
względnych 
(niestandaryzowanych) w 
latach 2000-2008] 

Pacjenci zdiagnozowani w 
latach 2000-2002: 

Kobiety: 
Pierś:  75,0% 

Jelito grube: 44,1% 
Płuco: 15,7% 

Trzon macicy: 77,1% 
Jajnik: 42,0% 

 
 

Mężczyźni: 
Płuco: 10,8% 

Gruczoł krokowy: 65,2% 
Jelito grube: 43,3% 

Pęcherz moczowy: 57,1% 
Żołądek: 14,9% 

(stan na 2007 r.) 

 
Pacjenci 

zdiagnozowani w 
latach  2003-2005: 

Kobiety: 
Pierś:  75,3% 

Jelito grube: 46,5% 
Płuco: 16,2% 
Trzon macicy: 

77,9% 
Jajnik: 43,2% 

 
Mężczyźni: 

Płuco: 11,3% 
Gruczoł krokowy: 

72,9% 
Jelito grube: 44,6% 
Pęcherz moczowy: 

60,3% 
Żołądek: 15,8% 

( stan na 2010 r.) 

 
Pacjenci  

zdiagnozowani w latach 
2006-2008                          
Kobiety: 

Pierś:  77,8% 
Jelito grube: 50,6% 

Płuco: 20,6% 
Trzon macicy: 78,5% 

Jajnik: 44,6% 
      
 
  Mężczyźni: 

Płuco: 15,2% 
Gruczoł krokowy: 

76,4% 
Jelito grube: 49,5% 
Pęcherz moczowy: 

64,1% 
Żołądek: 21,1% 

(stan na 2012 r.) 

 
 

ok. 40% wyleczeń i 
przeżyć 5-letnich u 
mężczyzn i ok. 50% 
wyleczeń i przeżyć 
5-letnich u kobiet. 

Wskaźniki dot. 
pacjentów 

zdiagnozowanych 
w latach 2000-

2008                                
wg. najnowszych 

danych KRN 
Centrum 

Onkologii-Instytut 
im. M. 

Skłodowskiej-
Curie                            

(w odniesieniu do 
lat 2006-2008 

dane jeszcze nie 
publikowane)                           

Centru
m 

Onkolog
ii – 

Instytut 
im. 

Marii 
Skłodo

wskiej – 
Curie w 
Warsza

wie 

41. 
Poziom aktywności fizycznej 
społeczeństwa  

b.d.  b.d. 18,5% 

 
Zakładane 

zwiększenie 
wartości wskaźnika 

Dane są zbierane 
od 2014 r. 

MSiT 

42. 

Liczba lekarzy, lekarzy 
dentystów, pielęgniarek i 
położnych w przeliczeniu na 
1 tys. populacji Polski  

Lekarzy: 2,2 
Lekarzy dentystów: 0,3038 

Pielęgniarek: 5,20 
Położnych: 0,60 
(OECD 2010 r.) 

Lekarzy: 2,2 
Lekarzy 

dentystów: 0,30 
Pielęgniarek: 5,20 
Położnych: 0,60 
(OECD 2011 r.) 

Lekarzy: 2,21 
Lekarzy dentystów: 

0,32 
Pielęgniarek: 5,49 
Położnych: 0,63 
(OECD 2012 r.) 

 
Wzrost wskaźników 

do poziomu co 
najmniej średniej 

OECD 

 

OECD 

43. 

Liczba lekarzy posiadających 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
geriatrii w przeliczeniu na 
100 tys. populacji Polski. 

0,66 0,78 0,84 

 
 

Co najmniej 1,5 

 

MZ 

         CEL SZCZEGÓŁOWY 5 – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OBYWATELI 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 

2013 r. 
WARTOŚĆ W 2014 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

                                                           
38

 W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) znalazła się nieprawidłowa wartość wskaźnika liczby lekarzy  (ogółem) na 1 
tysiąc mieszkańców (3,2) oraz nieprawidłowa wartość wskaźnika liczby lekarzy dentystów na 1 tysiąc mieszkańców (0,85).  
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44. 

Wyniki testów PISA - 
odsetek uczniów na 
najwyższych poziomach 
osiągnięć (V i VI) w trzech 
dziedzinach: 
 
czytaniu i interpretacji: 
 
matematyce:   
 
rozumowaniu w naukach                
przyrodniczych:  

 
 
 
 
 
 

7,2% 
 

10,4% 
 

7,6% 

 
 
 
 
 
 

10% 
 

16,7% 
 

10,8% 
 
 

 
Wyniki badań PISA 

2015 będą dostępne 
pod koniec roku 2016. 

 
 
 
 
 
 

10% 
 

               13% 
 

10% 

            
 
 
 

OECD 
wg 

wyników 
badań 
PISA 
2009 

(wartość 
bazowa) 

i 2012 
(wartość 
aktualna

) 

45. 

Wyniki testów PISA - 
odsetek uczniów poniżej 
drugiego poziomu w trzech 
dziedzinach: 
 
czytaniu i interpretacji: 
matematyce:  
rozumowaniu w naukach  
przyrodniczych:  

 
 
 
 

15% 
 20,5% 

  
13,1% 

 
 
 
 

10,6% 
14,4% 

 
9,0% 

Wyniki badań PISA 
2015 będą dostępne 

pod koniec roku 2016. 

 
 
 
 
 
 

 11% 
 16% 

 
 10% 

 OECD 
wg 

wyników 
badań 
PISA 
2009 

(wartość 
bazowa) 

i 2012 
(wartość 
aktualna

) 

46. 
Młodzież niekontynuująca 
nauki  

5,6% 5,6% 5,4% 4,5% 
 

GUS 

47. 

Odsetek osób w wieku 30-
34 lata posiadających 
wyższe wykształcenie 
(ogółem) 

36,5% 40,5% 42,1% 45% 

 

GUS 

48. 
Odsetek osób w wieku 25-
64 lata uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu  

4,4% 4,3% 4,0% Co najmniej 10% 

 

GUS 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

49. 

Odsetek studentów 
kształcących się na 
kierunkach studiów o profilu 
praktycznym  

0 12,96% 17,45% 
 

Podwyższenie 
wartości wskaźnika 

Kształcenie na 
studiach o profilu 

praktycznym 
rozpoczęło się w 

roku akademickim 
2012/2013.  

Przedstawione 
dane obejmują  
wyłącznie drugi 

semestr w danym 
roku 

kalendarzowym.  
Należy zwrócić 

uwagę również  na 
fakt, iż zarówno w 

roku 2012 jak i 
2013 duży odsetek 
studentów, którzy 
rozpoczęli studia 

wcześniej , nie 
został przypisany 

ani do profilu 
ogólnego, ani 

profilu 
praktycznego.  W 

2012 r. udział 
studentów tzw. 

niezdefiniowanych 
wyniósł ponad 

63%, w 2013 już 
tylko blisko 30%. 

MNiSW  
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Niemniej jednak  
fakt ten w 

znacznym stopniu 
wpływa na 

prezentowane 
dane. 

50. 
Odsetek studentów 
kierunków technicznych i 
przyrodniczych  

24, 3% 26,7% 28,7% 30% 

Łącznie z 
cudzoziemcami.  

 
Do 2013 r. wg 

klasyfikacji 
ISCED’97.  
Od 2014 r. 
zgodnie z 

klasyfikacją ISCED-
F 2013. 

GUS 

51. 
Odsetek studentów-
cudzoziemców studiujących 
na polskich uczelniach  

1,4% 2,3% 3,1% 5% 

Dotyczy 
cudzoziemców 

planujących 
studiować w 

Polsce 
przynajmniej rok 

akademicki 

GUS 

52. 

Odsetek osób kończących 
studia, mających za sobą 
okres nauki lub szkolenia za 
granicą związany ze 
studiami wyższymi (w tym 
praktyki zawodowe), 
trwający co najmniej trzy 
miesiące 

b.d.  b.d. b.d. 
Podwyższenie 

wartości wskaźnika 

W chwili obecnej 
brak danych. 
Dane będą 

zbierane przez 
system Informacji 

o Szkolnictwie 
Wyższym POL-on. 

Dane o 
absolwentach 

będą mogły być 
zbierane po 

wejściu w życie 
nowelizacji 

ustawy Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i 

dostosowaniu 
infrastruktury 

informatycznej. 
Przewidywany 

czas rozpoczęcia 
gromadzenia 

takiej informacji 
to rok 2015 

MNiSW 

53. 

Poziom kompetencji 
cyfrowych (odsetek 
respondentów, którzy 
zadeklarowali wykonywanie 
5 lub 6 spośród sześciu 
wyznaczonych czynności 
związanych z 
wykorzystywaniem 
Internetu: korzystanie z 
wyszukiwarki, wysyłanie e-
maili z załącznikami, 
korzystanie z forów i list 
dyskusyjnych, wykonywanie 
rozmów telefonicznych 
przez Internet, wymiana 
plików poprzez sieci typu 
peer-to-peer 

10% 10,0% 10,3% 40-45% 

 

Eurostat 

 


