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1. WSTĘP  

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 104 Rady 
Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  
(M.P. poz. 640). 

SRKL jest jedną z dziewięciu strategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383), realizujących 
średnio i długookresową strategię rozwoju kraju. 

Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, 
by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 
Dla realizacji celu głównego przyjęto następujące cele szczegółowe: 

1. Wzrost zatrudnienia. 
2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 

starszych. 
3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej. 

5. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji obywateli. 
 

Implementacja działań zawartych w SRKL ma doprowadzić do podniesienia szeroko rozumianego poziomu życia 
w Polsce, w perspektywie roku 2020. Świadectwem wypracowania zakładanych rezultatów będzie osiągnięcie 
przez Polskę w roku 2020 wartości wskaźnika Human Development Index (HDI) na poziomie 0,865. 

Monitorowaniu postępów rozwoju kapitału ludzkiego na każdym z etapów życia służą wskaźniki realizacji SRKL. 
Wskaźniki są przyporządkowane do celów szczegółowych SRKL. Wskaźniki pozwalają procentowo zmierzyć 
postęp rozwoju kapitału ludzkiego w obszarze każdego z celów szczegółowych SRKL, stwierdzić, czy działania 
podejmowane dla realizacji poszczególnych celów są skuteczne, czy też należy zmodyfikować je w celu poprawy 
efektywności. 

Zapisy Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 nakładają na realizatorów działań wdrażanych w jej ramach, 
obowiązek składania corocznych sprawozdań z postępów prac.  

Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania realizowane w roku 2015. 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez podmioty uczestniczące  
w realizacji SRKL do Ministerstwa Rodziny, 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 SRKL
1
. 

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

 Wskazanie podmiotu wiodącego i podmiotów współpracujących przy realizacji danego narzędzia. 

 Działania realizowane w 2015 r. w ramach danego narzędzia z wyszczególnieniem kategorii działań, 
np.: działania legislacyjne, programowe. 

 Informacje nt. finansowania podejmowanych działań. 

 Informacje nt. efektów podejmowanych działań. 

 Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (narzędzia). 

 

 

                                                             
1
 Narzędzia realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 znajdują się w Dokumencie Implementacyjnym. 
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Sytuacja w obszarach objętych Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 w roku 2015: 

Rynek pracy2 
 
Opis sytuacji w 2015 r. 
 
W roku 2015 r. produkt krajowy brutto, według wstępnego szacunku GUS, zwiększył się realnie o 3,6% w skali 
roku. Oznacza to, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było nieco szybsze niż w 2014 r. (PKB zwiększył się 
o 3,3%). Jednocześnie liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła w 2015 r. o 2,0% do 14.850 tys. 
osób. Wzrost liczebności pracujących zanotowano trzeci rok z rzędu, przy czym w 2015 r. był on nieco słabszy 
niż w 2014 r., kiedy wyniósł 2,2%.  
 
W końcu 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8%, i była o 1,6 punktu procentowego (p. p.) 
niższa niż rok wcześniej. Tym samym wskaźnik bezrobocia rejestrowanego po raz pierwszy od kilku lat przyjął 
wartość niższą niż 10%.  
 
Współczynnik aktywności zawodowej ludności w Polsce, w grupie ludności w wieku produkcyjnym  
(wg Eurostat 15-64 lata) w IV kwartale 2015 r. wyniósł 68,5% i był o 0,3 p. p. wyższy niż w IV kwartale 2014 r. 
(68,2%). Najważniejszymi powodami bierności zawodowej w IV kwartale 2015 r. były: emerytura wskazywana 
przez niemal połowę biernych zawodowo oraz nauka i uzupełnianie kwalifikacji, które wskazało 19,6% biernych 
zawodowo. Istotne powody bierności stanowiły również choroba i niepełnosprawność wskazywana przez 13,5% 
biernych zawodowo oraz obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu – 12,4% biernych.  
 
W IV kwartale 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej wyniósł 52,6% wobec 51,7% rok 
wcześniej, co oznacza wzrost o 0,9 p. p. Dla osób w wieku produkcyjnym (wg Eurostat 15-64 lata) wskaźnik 
zatrudnienia wyniósł 63,7% wobec 62,6% w IV kwartale 2014 r., co oznacza, że nastąpił wzrost  
o 1,1 p. p.  
 
Przy wzroście liczby pracujących zanotowany został spadek liczby bezrobotnych z 1.410 tys. osób w IV kwartale 
2014 r. do 1.210 tys. osób w IV kwartale 2015 r. Udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo w wieku 
15 lat i więcej (stopa bezrobocia według BAEL) wyniósł 6,9% wobec 8,1% rok wcześniej. 
 
Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w końcu 2015 r. wyniosła 1.563,3 tys. osób i drugi rok 
z rzędu zmniejszyła się. W odniesieniu do stanu z końca 2014 r. spadek wyniósł 261,8 tys. osób, tj. 14,3%.  
 
Zmiany na rynku pracy w 2015 r. były zróżnicowane zarówno na poziomie województw, jak i powiatów.  
W końcu 2015 r. w porównaniu do końca 2014 r. poziom bezrobocia zmniejszył się we wszystkich 
województwach, a spadek kształtował się w przedziale od 7,7% w woj. lubelskim do 19,8% w woj. 
wielkopolskim. 
 
Natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego w 2015 r. wyniosła 9,8% i obniżyła się o 1,6 p. p. w stosunku do 
roku poprzedniego. Spadek wskaźnika bezrobocia miał miejsce we wszystkich województwach. Najwyższy 
spadek wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 2,4 p. p.), a najniższy w lubelskim (o 0,9 p. p.). 
 
Mimo tych korzystnych zmian nadal wysokie pozostaje w Polsce terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Jest to 
wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego regionów, jak i ich położenia 
geograficznego. W końcu 2015 r. różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia w województwach 
wynosiła 10,1 p. p. (wielkopolskie: 6,2%, warmińsko – mazurskie: 16,3%). Terytorialne zróżnicowanie na 
poziomie województw zmniejszyło się o 1 p. p. w porównaniu z końcem 2014 r., kiedy wynosiło 11,1 p. p. 
 
Nastąpił spadek zróżnicowania stopy bezrobocia na poziomie powiatów – z 31,3 p. p.  w końcu 2014 r. do 29,1 
p. p. w końcu 2015 r. Spadek wyniósł 2,2 p. p.  Różnica pomiędzy skrajnymi powiatami była 13-krotna. Najniższą 
stopę bezrobocia w końcu 2015 r., nie przekraczającą 3%, odnotowano w: M. Poznań (2,4%), powiecie 
kępińskim (2,7%) i powiecie poznańskim (2,9%). Najwyższy, ponad 25% wskaźnik bezrobocia, wystąpił  

                                                             
2
 Rynek Pracy w Polsce w 2015r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 

2016 r. 
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w 6 powiatach: szydłowieckim (31,5%), kętrzyńskim (27,4%), braniewskim (27,3%), piskim (26,3%), 
białogardzkim (25,4%) oraz radomskim (25,3%). 
 
W 2015 r. zmniejszyła się skala zgłoszeń zwolnień grupowych i zwolnień grupowych. Z prowadzonego 
monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w ubiegłym roku pracodawcy zgłosili do zwolnienia 24,6 tys. 
pracowników wobec 41,9 tys. osób rok wcześniej, tj. nastąpił spadek o 41,3% (o 17,3 tys. osób). W 2015 r. 
najwięcej zgłoszeń napłynęło od pracodawców w województwie mazowieckim (48,7% wszystkich zapowiedzi 
zwolnień) oraz dolnośląskim (9,6%).  
 
Kształtowanie się poziomu bezrobocia zależy od wielkości i dynamiki zmian w napływie i odpływie z bezrobocia. 
W roku 2015 w urzędach pracy zarejestrowało się 2.368,8 tys. osób (spadek o 84,1 tys. osób, tj. o 3,4%),  
a odpływ wyniósł 2.630,6 tys. osób (tj. spadek o 155,6 tys. osób, tj. o 5,6%). Wskaźnik płynności rynku pracy, 
określający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie do liczby nowo 
zarejestrowanych bezrobotnych, wyniósł w 2015 r. 54,2% i był najwyższy od 1998 r. 
 
W 2015 r. pracę podjęło 1.283,9 tys. osób, tj. o 1,8 tys. osób mniej niż rok wcześniej (spadek o 0,1%). 
Niesubsydiowane zatrudnienie podjęło 1.092,9 tys. bezrobotnych, tj. o 29,4 tys. osób (2,6%) mniej niż  
w 2014 r., w tym podjęcia pracy sezonowej (59,2 tys. osób) zmalały o 5,0 tys. osób, tj. o 7,8%. Liczba osób 
podejmujących subsydiowane zatrudnienie (191,0 tys. osób) wzrosła o 27,6 tys. osób, tj. o 16,9%. 
 

Sytuacja osób młodych 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w IV kwartale 2015 r. aktywnymi zawodowo pozostawało 
56,5% ludności w wieku 15 lat i więcej, tj. o 0,2 p. p. więcej niż w IV kwartale 2014 r. Wysoki poziom bierności 
zawodowej warunkowany jest przede wszystkim niską aktywnością młodzieży (32,8%), co wynika  
z przedłużania wejścia na rynek pracy przez osoby młode z uwagi na kontynuowanie nauki. To oznacza, że co 
trzeci młody człowiek był aktywny zawodowo, podczas gdy aktywność osób w wieku 25-34 lata wynosiła 85,4%, 
a w wieku 35-44 lata 87,7%. 
 
W IV kwartale 2015 r. biernych zawodowo było 2.815 tys. młodych ludzi w wieku 15-24 lata i stanowili oni 
20,8% wszystkich biernych zawodowo (13.473 tys. osób). W porównaniu do IV kwartału 2014 r., w grupie 
biernych zawodowo w wieku 15-24 lata, odnotowano spadek o 14 tys. osób, tj. o 0,5%. Wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 15 lat i więcej wzrósł w IV kwartale 2015 r. do 52,6% (tj. o 0,9 p. p. w porównaniu do IV kwartału 
2014 r.). Wśród osób w wieku 15-24 lata wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,1%, i w porównaniu do IV kwartału 
2014 r. zwiększył się o 0,2 p. p. 
 
Na koniec 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 459,2 tys. bezrobotnych do 30 r.ż. i stanowili oni 
29,4% ogółu bezrobotnych. W 2015 r. pracę podjęło 553,8 tys. osób w tej grupie, co stanowiło 43,1% ogółu 
podjęć pracy. 
 
W całym 2015 r. aktywnymi programami rynku pracy objęto 155,5 tys. młodych bezrobotnych (do 25 r.ż.) 
wobec 177,3 tys. w 2014 r. W ciągu roku liczba zaktywizowanych młodych bezrobotnych zmalała o 21,8 tys. 
osób, czyli o 12,3%. Osoby młode w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 15,1%, a wśród  zaktywizowanych 
30,1%, tj. o 15 p. p. więcej. Najpopularniejszą formą aktywizacji młodych bezrobotnych były staże, w których 
uczestniczyło 97,6 tys. osób, natomiast szkolenia rozpoczęło 18,8 tys. osób. Ponadto 37,1 tys. młodych 
rozpoczęło prace subsydiowane, w tym 8,3 tys. otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej,  
a 10,6 tys. osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego.  
 
Sytuacja na rynku pracy młodzieży, choć systematycznie się poprawia, to wciąż pozostaje trudna, co przejawia 
się niskim współczynnikiem aktywności zawodowej oraz wysoką stopą bezrobocia. Według danych Eurostat 
zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży w grudniu 2015 r. wyniosła w Polsce 20,5% (w UE 19,7%), czyli 
była blisko 3-krotnie wyższa niż zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem w kraju (7,1%). 
 
Wysokie bezrobocie młodych stanowi poważny problem, gdyż wywołuje skutki społeczne, ekonomiczne  
i polityczne. Efektem bezrobocia młodych może być ubóstwo, marginalizacja, a w skrajnych przypadkach 
wykluczenie społeczne. Trudna sytuacja na rynku pracy osób młodych najczęściej wiązana bywa  
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z brakiem doświadczenia zawodowego oraz niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Coraz 
większa część młodych ludzi, w celu zwiększenia możliwości znalezienia odpowiedniej pracy, decyduje się na 
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, zdobywając wyższe wykształcenie, a w jego trakcie odbywa 
staże, praktyki, czy podejmuje pracę. 
 
Sytuacja osób starszych 

Liczba pracujących w wieku 50 lat i więcej zwiększyła się w IV kwartale 2015 r. o 143 tys. (3,2%) do 4.562 tys. 
osób. Natomiast wskaźnik zatrudnienia w tej grupie zwiększył się z 32,4% do 33,4%, czyli wzrósł o 1,0 p. p.  
w  porównaniu do 2014 r. W IV kwartale 2015 r. wśród ludności w wieku 50 lat i więcej aktywnymi zawodowo 
było 4.786 tys. osób, czyli o 87 tys. osób więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1,9%). Osoby aktywne zawodowo  
w omawianej grupie wiekowej stanowiły 27,4% aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik 
aktywności zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej wyniósł w ostatnim kwartale 2015 r. 35,0% (w porównaniu 
do 2014 roku wzrósł o 0,6 p. p.), czyli nadal aktywna pozostawała co trzecia osoba w omawianej grupie, choć  
z roku na rok następuje wzrost tego wskaźnika. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja osób w wieku 50-64 lata. 
W ostatnim kwartale 2015 r. aktywna zawodowo była co druga osoba w tej grupie wiekowej, a aktywność 
zawodowa tej grupy systematycznie wzrasta – z 51,5% w IV kwartale 2010 r. do 57,4% w IV kwartale 2015 r.  
W porównaniu do sytuacji sprzed roku wzrost współczynnika aktywności zawodowej wyniósł w omawianej 
grupie 0,9 p. p. wobec znacząco niższego wzrostu w grupie 15 lat i więcej (o 0,2 p. p.). 
 
Liczba bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej zmniejszyła się o 45,1 tys. osób, tj. o 9,5%, do 429,8 tys. osób. 
Spadek był znacznie słabszy niż ogólny spadek bezrobocia zanotowany w tym okresie. W końcu 2015 r. osoby 
powyżej 50 roku życia stanowiły 27,5% ogółu zarejestrowanych wobec 26,0% przed rokiem. Osoby  
z wymienionej grupy wiekowej jeszcze w końcu 2005 r. stanowiły niecałe 16% zarejestrowanych bezrobotnych, 
czyli na przestrzeni dekady udział ten zwiększył się o ponad 11 p. p. Proces ten związany jest m. in. ze 
starzeniem się społeczeństwa, co pokazują wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. (NSP 2011). 
Według wyników NSP 2011 liczba ludności w wieku niemobilnym (mężczyźni 45-64 lata i kobiety w wieku 45-59 
lat) zwiększyła się w porównaniu do NSP z 2002 r. o prawie 12%, do 9.378,5 tys. osób, a w wieku 
poprodukcyjnym o ponad 13%, do 6.512,1 tys. osób. W obu tych grupach nastąpił wzrost ich udziału  
w strukturze ludności do 24,4% w grupie w wieku niemobilnym (wzrost o 2,5 p. p.) i do 16,9% w grupie w wieku 
poprodukcyjnym (wzrost o 1,9 p. p.). „Jednocześnie - od 2011 r. - zahamowaniu ulega proces starzenia się 
zasobów pracy, tj. maleje zarówno liczba, jak i odsetek ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym, której 
udział w końcu 2015 r. wyniósł 23,0%. Natomiast obserwowany jest dalszy wzrost liczby i odsetka osób w wieku 
poprodukcyjnym – w końcu 2015 r. wyniósł on 19,6%. Jednocześnie prognozy ludności wskazują na dalsze 
niekorzystane zmiany demograficzne, tj. spadek liczby ludności głównie przez malejącą liczbę urodzeń oraz 
istotny wzrost udziału osób w starszym wieku”

3
. 

 
W ostatnim kwartale 2015 r. współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-64 lata wyniósł  
w UE(28) 72,7%, a dla osób w wieku 50-64 lata 67,0% wobec odpowiednio 68,5% i 57,4% w Polsce. 
Zdecydowanie niższa była aktywność osób w wieku 55-64 lata – 48,4% w Polsce oraz 57,9% w UE(28). Tym 
samym w Polsce na tle UE(28) aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym była o 4,2 p. p. niższa, zaś  
w grupie 50-64 lata dystans wyniósł 9,6 p. p., a w grupie 55-64 lata 9,5 p. p. Niższą niż w Polsce wartość 
współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 50-64 lata odnotowano na Malcie (51,6%), w Rumunii 
(52,6%), Chorwacji (54,1%), w Grecji (54,8%), Luksemburgu (54,9%) oraz na Słowenii (54,9%)

4
.  

 
Trudna sytuacja osób starszych na rynku pracy 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 będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Dlatego też w latach 2005-2013 systematycznie rósł odsetek bezrobotnych z tej grupy 
wśród bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy - z 7,7% bezrobotnych, którzy rozpoczęli 
udział w aktywnych programach rynku pracy w 2005 r. do 20,1% w 2013 r. Ostatnie dwa lata przyniosły zmianę 
tej korzystnej tendencji, tj. w 2014 r. osoby powyżej 50 r. ż. stanowiły 17,9% aktywizowanych,  
a w 2015 r. 15,2%. Stąd konieczne jest położenie nacisku na zwiększenie pomocy dla tej grupy bezrobotnych, 
szczególnie zważywszy na duże jej problemy z powrotem na rynek pracy.  
 
 

                                                             
3
 Źródło: „GUS - Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2015 r., Warszawa, czerwiec 2016 r.”, 

4
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database wg stanu na dzień 9.05.2016 r. 
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Sytuacja osób niepełnosprawnych 

Według danych średniorocznych GUS z BAEL za 2015 r. dla osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym/ekonomicznym, tj. 18-59/64, współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 25,9%, wskaźnik 
zatrudnienia 22,5%, natomiast stopa bezrobocia 13,0%. 

 
Wyniki BAEL dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych w wieku 18-59/64 lata na rynku pracy wskazują, że po 
okresie stopniowego wzrostu wskaźnika zatrudnienia tych osób na przestrzeni lat 2007-2012 do poziomu 23%, 
w latach 2013-2015 jego wartość kształtuje się na stabilnym poziomie - w granicach 22-23%. Od 2007 r. 
obserwujemy również stopniowy wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, do 
27,5% w 2012 r. i utrzymywanie się jego wartości na stabilnym poziomie około 27% w latach 2013-2014.  
W 2015 r, według danych GUS, obniżył się on do poziomu 25,9%. Jednocześnie w 2015 r. znacznie obniżyła się 
stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych – do poziomu 13,0%, tj. o 3,1 p. p. w stosunku do ubiegłego roku.  
 
Dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej powyższe wskaźniki w 2015 r. kształtowały się 
następująco: współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 16,5%, wskaźnik zatrudnienia 14,5%, stopa 
bezrobocia 12,3%. Podobnie, jak w przypadku danych dla wieku 18-59/64 lata, dane z badania wskazują na 
utrzymujący się stabilny poziom zatrudnienia tej grupy osób (w granicach 14-15%), obniżony  
w stosunku do wcześniejszych lat poziom aktywności (od 2011 roku kształtował się na poziomie 17-17,5%)  
i znaczny spadek bezrobocia (spadek o 2,5 p. p. w stosunku do ubiegłego roku, osiągnięcie poziomu z 2008 r., 
kiedy była wyższa o 0,2 pkt. proc. od najniższego notowanego od 2000 roku, tj. 12,1%). 
 
W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, w końcu grudnia 2015 r. zarejestrowanych było łącznie 245,8 tys. osób 
niepełnosprawnych, w tym 121,4 tys. osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 124,4 tys. osób 
pracujących w zakładach pracy chronionej. 
 
W ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się dysproporcja między zarejestrowanymi w SODiR PFRON 
pracownikami niepełnosprawnymi z otwartego i chronionego rynku pracy. W grudniu 2013 r. udział 
pracowników zakładów pracy chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych, 
zarejestrowanych w SODiR wynosił 66,2%, w grudniu 2014 r. wyniósł 57,3%, a w grudniu 2015 r. wyniósł 50,6% 
 
Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w grudniu 
2015 r. wynosił 6,9%, przy czym wśród zarejestrowanych jako bezrobotni wynosił 6,1%, zaś wśród 
zarejestrowanych jako poszukujący pracy - 46,8%. 
 

Edukacja  

Wczesna edukacja i opieka 

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. wychowanie 
przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  
3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie 
przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz do dnia  
31 sierpnia 2019 r. także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Co do zasady, obowiązek 
szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  
7 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub  
w innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także 
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem rozpoczęcia nauki w pierwszej 
klasie przez dziecko sześcioletnie jest korzystanie przez nie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, 
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej lub uzyskanie opinii z poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają zapewnione miejsce realizacji 
wychowania przedszkolnego. W odniesieniu do dziecka 3-letniego na gminy nałożony został obowiązek 
zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego od dnia 1 września 2017 r. 
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Organizacja wychowania przedszkolnego, należy do zadań własnych gminy. Gminy są zobowiązane do 
zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci.  
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu 
państwa. Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypada na każde dziecko korzystające z wychowania 
przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu. 
 
W związku z przeprowadzoną zmianą dotyczącą przywrócenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do  
7 lat, przewiduje się, że w okresie 4 miesięcy 2016 r. (tj. wrzesień - grudzień) gminy będą musiały zwiększyć 
wydatki ponoszone na wychowanie przedszkolne. Biorąc to pod uwagę, wcześniej ustalona kwota dotacji na 
2016 rok w wysokości 1.305 zł na jedno dziecko, została zwiększona do 1.370 zł.  
 
W związku ze zwiększeniem rocznej kwoty dotacji na dziecko, przy jednoczesnym przewidywanym zwiększeniu 
liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przyszłości oraz brakiem obowiązku szkolnego dzieci 
sześcioletnich od roku szkolnego 2016/2017, w ustawie budżetowej na rok 2016 powiększono kwotę rezerwy 
celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego o dodatkowe  
84 mln zł, do 1.670 mln zł.  
 
Decyzja, w jakim wieku dziecko rozpocznie edukację przedszkolną oraz wybór miejsca wychowania 
przedszkolnego należy do rodziców (opiekunów prawnych). Nie wszyscy rodzice dzieci 3-letnich wyrażają wolę 
korzystania z edukacji przedszkolnej. Niektórzy rodzice  pozostawiają także dziecko 3-letnie w żłobku lub pod 
opieką niani lub członków rodziny.  
 
Dostępne dane z roku szkolnego 2015/2016 (z bazy SIO) wskazują na następującą sytuację w zakresie 
wychowania przedszkolnego w Polsce: 

– Europejski benchmark wczesnej edukacji osiągnął w Polsce wartość 90,7%, przy 86,1% w roku 
2013/2014 (przy zakładanym poziomie do osiągnięcia dla całej UE w roku 2020 wynoszącym 95%). 

– Upowszechnienie uczestnictwa 5-latków w edukacji przedszkolnej osiągnęło w roku szkolnym 
2015/2016 poziom 97,3%. 

– Upowszechnienie uczestnictwa 3 i 4-latków w edukacji przedszkolnej osiągnęło w roku szkolnym 
2015/2016 poziom 77,2%. 

 
Tab. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego

5
  

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 % 

Benchmark 
Komisji 

Europejskiej
***) 

w % 

Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Ogółem 

2005/2006 840,0 590,4 249,6 41,0 58,4 19,1 64,0 

2006/2007 862,7 610,7 252,0 44,6 63,0 21,4 66,8 

2007/2008 871,9 622,6 249,3 47,3 65,7 23,1 67,5 

2008/2009 919,1 652,3 266,8 52,7 70,6 28,5 70,9 

2009/2010 994,1 693,2 301,0 59,7 75,9 37,5 76,3 

2010/2011 1 059,3 733,1 326,1 62,6 78,7 41,0 78,4 

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

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

78,6
 

57,7
 

83,8 

2013/2014 1 297,2 808,9 488,3 74,1 81,8 63,6 89,1 

2014/2015* 1 236,3 831,7 404,6 79,4 86,4 69,7 89,2 

2015/2016** 1 140,4 765,7 374,7 84,1 90,6 75,0 90,7 

                                                             
5
 Dane z Systemu Informacji Oświatowej 
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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. v.6. 
** Według danych wstępnych z dnia 30.09.2015 r. v.2 
***) 

Wskaźnik liczby dzieci w wieku od 4 roku życia do roku rozpoczęcia edukacji szkolnej - uczęszczających do placówek 
wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 4-6 lat w % - w okresie przejściowym obniżania wieku 
obowiązku szkolnego uwzględniono dzieci 6-letnie zarówno w wychowaniu przedszkolnym, jak i I klasie szkoły 
podstawowej. 

 
 
Edukacja ogólna 

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych oraz 
sześcioletnich ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia) uczyło się 2.272.683 uczniów, o 152.926 uczniów 
więcej niż w roku poprzednim.  
Liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w roku sprawozdawczym zwiększyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o 61 i wyniosła 12.692, z tego liczba szkół publicznych zmniejszyła się o 37 i wyniosła 11.697, 
natomiast liczba szkół niepublicznych zwiększyła się o 98 i wyniosła 995. 
W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 6.590 gimnazjów dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych), z tego:  
‒ gimnazjów publicznych – 5.879, 
‒ gimnazjów niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej – 711. 
W gimnazjach uczyło się 1.067.465 uczniów, z tego: 
‒ w gimnazjach publicznych – 1.025.310 uczniów, 
‒ w gimnazjach niepublicznych – 42.155 uczniów. 
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba gimnazjów dla dzieci i młodzieży w skali kraju,  
w 2015 r. wzrosła o 19, z tego: 
‒ liczba gimnazjów publicznych zmniejszyła się o 6, 
‒ liczba gimnazjów niepublicznych wzrosła o 25. 
Liczba uczniów ogółem pobierających naukę w szkołach gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015, w stosunku 
do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się o 30.060, z tego: 
‒ w gimnazjach publicznych liczba uczniów zmniejszyła się o 32.042,  
‒ w gimnazjach niepublicznych liczba uczniów wzrosła o 1.982. 
W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 2.210 liceów ogólnokształcących dla młodzieży (bez specjalnych),  
z tego 1.793 licea publiczne i 416 licea niepubliczne. Uczyło się w nich 522.427 uczniów. 
 
Rok szkolny 2014/2015 był pierwszym, w którym przeprowadzono sprawdzian i egzamin maturalny według 
nowej formuły (zgodnej z celami kształcenia i treściami nauczania nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego).  
W zakresie nadzoru pedagogicznego i systemu wsparcia szkoły w 2015 r. zrezygnowano z ustalania w raportach 
ewaluacyjnych poziomu spełniania wymagań, co pozwoli na koncentrację uwagi zarówno szkół, jak i czytających 
raport z ewaluacji na zawartych w nim informacjach o jakości pracy szkoły lub placówki, zamiast na 
uproszczonej ocenie sumującej. Uporządkowano także kwestie dotyczące dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  
 
Edukacja zawodowa 

Rok 2015/2016 jest czwartym rokiem wdrażania reformy kształcenia zawodowego mającej na celu poprawę 
jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.  
 
W 2015 r. kontynuowano działania związane z wspieraniem procesu wdrażania zmian w szkołach i placówkach, 
podjętych 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 (KOWEZiU). Przeprowadzono III etap monitorowania 
procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), którego głównym celem było 
zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ. Zorganizowano 3 konferencje upowszechniające wyniki 
monitorowania. Po zakończeniu wszystkich etapów monitorowania opracowano i opublikowano raport 
podsumowujący trzy etapy monitorowania wdrażania PPKZ w szkołach pn. „Budowanie zaufania do kształcenia 
zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015”. 
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W 2015 r. w oparciu o opracowane w ramach projektu programy kursów doskonalących przeprowadzono 216 
szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów i wizytatorów, w tym 142 szkolenia dla rad pedagogicznych 
Przeprowadzono również 2 szkolenia nt. „Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ  
w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia”, w których udział wzięło 21 uczestników. Ponadto 
zorganizowano 2 seminaria branżowe, w których wzięło udział 44 uczestników. Głównym celem seminariów 
było zebranie propozycji zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach. W 2015 r. opracowano 
publikację pn. Zaproszenie do ewaluacji – zaproszenie do rozwoju. Poradnik dla szkół i placówek prowadzących 
kształcenie w zawodach. Poradnik został zamieszczony na stronie internetowej KOWEZiU oraz wysłany do 3.600 
szkół zawodowych. 
 
W 2015 r. do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych zostało sześć nowych zawodów: 
przetwórca ryb, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik przemysłu mody, jeździec, kierowca 
mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Opracowane zostały podstawy programowe dla trzech 
pierwszych zawodów tj. przetwórca ryb, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik przemysłu 
mody. Natomiast dla kolejnych trzech zawodów, tj. jeździec, kierowca mechanik, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, proces opracowywania i nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach rozpoczęto w 2016 r. 
 
Uczenie się przez całe życie 

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm przyjął poselski projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). 
Ustawa weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Ustawa zakłada, że w okresie 6 miesięcy od jej wejścia w życie 
uruchomiony zostanie Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), a co za tym idzie możliwe będzie włączanie 
kwalifikacji do ZSK. Przed rozpoczęciem funkcjonowania ZRK zostaną wydane niektóre przewidziane w ustawie 
rozporządzenia, m.in. dotyczące charakterystyk drugiego stopnia poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji czy 
wymogów technicznych, jakie powinien spełniać Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Po uruchomieniu rejestru, 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będą mogły być włączane także kwalifikacje rynkowe, potwierdzające 
kompetencje zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. 
 
Szkolnictwo wyższe 
 
Do najważniejszych kwestii w obszarze szkolnictwa wyższego w 2015 r. należały prace związane z wdrażaniem 
pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  
(PO WER), będącego głównym źródłem finansowania szkolnictwa wyższego ze środków europejskich (alokacja 
1.253 mln EUR), jak również działania związane z implementacją przepisów znowelizowanej w 2014 r. ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 
W 2015 r. opublikowano trzy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące finansowania 
zadań w obszarze działalności dydaktycznej, tj.: 

 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 463); 

 w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 159); 

 w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych  
z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach 
niepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 193). 

Zarówno zmiany w prawie, jak i realizacja projektów programu operacyjnego, miały na celu wyjście naprzeciw 
głównym wyzwaniom stojącym przed polskim szkolnictwem wyższym. 

Spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2015 widoczny był dalszy spadek liczby studentów – łącznie z cudzoziemcami 
liczba studentów spadła z 1.469.386 do 1.405.133

6
. Z uwagi na niż demograficzny uczelnie podejmują między 

sobą rywalizację w celu przyciągnięcia jak największej liczby kandydatów, ponosząc przy tym jak najmniejsze 
koszty. Niezbędne jest zatem wzmocnienie mechanizmów konkurowania uczelni w oparciu o jakość kształcenia. 
Kluczową rolę w tym zakresie powinna odegrać specjalizacja kształcenia oraz zwiększenie nacisku na praktyczne 
elementy kształcenia. Istotne jest również wspieranie działań uczelni służących budowaniu silnych, ośrodków 

                                                             
6
 GUS. Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego - 2015 r. 
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kształcenia, które będą w stanie konkurować z ośrodkami akademickimi na całym świecie. Z tego względu 
niezbędne jest wspieranie procesów konsolidacyjnych oraz tworzenie związków międzyuczelnianych. 

Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy przyczyniające się do wzrostu zatrudnialności absolwentów 

W ostatnich latach wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelniom 
przywrócono autonomię w zakresie konstruowania programów kształcenia, wprowadzono mechanizmy, które 
mają przyczynić się do poprawy jakości kształcenia oraz zwiększenia znaczenia jego praktycznych elementów  
w celu lepszego przygotowania studentów do oczekiwań rynku pracy. Zapisy znowelizowanej ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym wprowadziły wyraźny podział uczelni na uczelnie zawodowe (prowadzące kształcenie 
wyłącznie o profilu praktycznym, rozwijając praktyczne umiejętności studentów) oraz uczelnie akademickie 
(zobowiązane do prowadzenia badań naukowych). W celu poprawy jakości kształcenia oraz zwiększenia 
znaczenia jego praktycznych elementów niezbędna jest kontynuacja działań w zakresie: 

– zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia, szczególnie w przypadku programów 
kształcenia o profilu praktycznym; 

– stworzenia modelu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych dla profili 
praktycznych; 

– organizacji praktyk i staży; 
– wsparcia kształtowania wśród studentów kompetencji najbardziej pożądanych na rynku pracy; 
– wspierania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji 

wyższej, prowadzenia zajęć warsztatowych;  
– wypracowania i realizacji wzorcowych modeli kształcenia na studiach doktoranckich, wraz z propozycją 

programów studiów; 
– prowadzenia monitoringu losów absolwentów; 
– podniesienia jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier oraz inne jednostki uczelni 

wspomagające studentów we wchodzeniu na rynek pracy. 
 
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego: 

Mobilność studentów i naukowców polskich uczelni jest nadal niezadowalająca. Odsetek cudzoziemców na 
polskich uczelniach sukcesywnie wzrasta, ale wciąż wynosi jedynie 4,1%

7
 (z 3,1% w roku akademickim 

2014/2015). 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, 
tworzenie programów kształcenia w językach obcych, angażowanie 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. W dniu 22 sierpnia 2015 r. w życie weszło znowelizowane 
rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Głównym celem nowelizacji była zmiana 
przepisów dotyczących wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za odbywanie studiów. Dzięki 
znowelizowanemu rozporządzeniu studenci zagraniczni będą mogli studiować w Polsce według korzystniejszych 
zasad.  
 
Zwiększenie jakości studiów doktoranckich 

Mimo widocznego wzrostu liczby studentów studiów doktoranckich nie odnotowuje się proporcjonalnego 
wzrostu liczby uzyskiwanych stopni naukowych doktora. Niezbędne jest zatem podjęcie działań w zakresie 
wsparcia 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. W celu zwiększenia jakości kształcenia na studiach 
doktoranckich konieczne jest dalsze promowanie  działań mających na celu wzrost stosunku liczby bronionych 
doktoratów do liczby studentów studiów doktoranckich. Szczególny nacisk powinien zostać położony na 
współpracę doktorantów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

                                                             
7
 Ibidem 
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Zdrowie8 
 
Choroba i niepełnosprawność jest w Polsce trzecią w kolejności przyczyną pozostawania biernym zawodowo – 
na koniec IV kwartału 2015 r. z tego właśnie powodu biernych zawodowo pozostawało 1.817.000 osób (około 
13,5% wszystkich osób biernych zawodowo)

9
.  

 
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

10
 długość życia w 

zdrowiu* kobiet w Polsce w 2014 r. wynosiła 62,7 lat i była większa o 0,9 lat niż średnia wartość obliczona dla 
28 krajów EU (61,8). Odpowiednio długość życia w zdrowiu mężczyzn w Polsce wynosiła w 2014 r. 59,8 lat i była 
o 1,6 roku krótsza niż średnia wartość obliczona dla 28 krajów UE, która wynosiła  61,4 lat.  
Od 2009 r. do 2014 r. przeciętna długość życia w Polsce wzrosła o 1,5 roku w przypadku mężczyzn i o 0,2 roku  
w przypadku kobiet.  
 
Współczynnik umieralności w 2015 r. wyniósł 10,3‰ i był niższy niż w 2014 r. o 0,5‰

11
. Nadal obserwuje się  

w Polsce zjawisko nadumieralności mężczyzn, w ogólnej liczbie osób zmarłych około 48% stanowią kobiety. 
Pozytywnym zjawiskiem jest obserwowany spadek umieralności dzieci w wieku 1-14 lat. W 2015 r. na każde 
100 tys. dzieci w wieku 1-14 lat odnotowano 13 zgonów (w 2000 r. było ich 22)

12
. Zmniejsza się w Polsce także 

umieralność niemowląt, w tym noworodków - wskaźnik zgonu noworodków w 2015 r. wynosił 2,9‰  
(w 2012 r. wynosił 3,3‰, a w 2009 r. 4,0‰)

13
. 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 urazami

14
. 

 
Chorobami najbardziej zagrażającymi życiu mieszkańców Polski są nadal choroby układu krążenia, które  
w 2014 r. były odpowiedzialne za 45% zgonów, a następnie nowotwory złośliwe, które spowodowały ponad 
25% zgonów. Struktura zgonów i umieralności wg przyczyn jest istotnie zróżnicowana w zależności od wieku 
zmarłych. Wśród osób do 65 roku życia najczęstszą przyczyna zgonów (ponad 32% wszystkich zgonów) są 
nowotwory, następnie choroby układu krążenia (blisko 27%) oraz urazy i zatrucia (ponad 14%). Wśród osób 
starszych po 65 roku życia sytuacja jest odmienna: najczęstszą przyczyną zgonów (52% wszystkich zgonów) są 
choroby układu krążenia, na drugim miejscu nowotwory złośliwe (23%), a następnie choroby układu 
oddechowego – prawie 6%.

15
 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Charakterystyka przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, głównie w oparciu o analizę wskaźników właściwych dla  

celu 4 Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. 
9
 GUS, Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna Informacja o rynku pracy. Warszawa, 23.02.2016. 

10
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tsdph100&printPreview=true# i 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tsdph100&language=en 

*Healthy Life Years – HLY 
11

 GUS – Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2015 r. Warszawa, czerwiec 2016 r. 
12

 Ibidem 
13

  GUS-STRATEG 
14

  GUS - Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2015 r.  Warszawa, czerwiec 2016 r. 
15

 Ibidem  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tsdph100&language=en
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2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARZĘDZI ZAWARTYCH W DOKUMENCIE 
IMPLEMENTACYJNYM STR ATEGII ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 2020  

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 oparte jest na formularzach 

sprawozdawczych z realizacji poszczególnych narzędzi. Wykorzystanie formularzy pozwala na szczegółowe 

poznanie wykonanych prac, a ich ujednolicona forma ułatwia odnalezienie, porównanie i korelowanie 

informacji, w razie potrzeby.  

Sprawozdanie dotyczy 67 narzędzi, objętych Dokumentem Implementacyjnym SRKL 2020. W ich realizację 

zaangażowanych było 18 podmiotów, spośród których wszystkie przekazały informacje na temat wdrażanych 

przez siebie działań, które łącznie mają przyczynić się do realizacji podstawowego celu Strategii - podniesienia 

poziomu życia społeczeństwa polskiego w perspektywie roku 2020.  

Ze względu na liczbę zaangażowanych podmiotów w realizację Strategii i złożoność poszczególnych narzędzi, 

wykorzystano formularze, aby sprawozdanie uczynić jak najbardziej czytelnym. Pojedynczy formularz zawiera 

sprawozdanie z działań realizowanych w roku 2015 przez podmiot wiodący oraz podmioty współpracujące we 

wdrożeniu strategicznych zadań państwa w danym obszarze. 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 opiera się na koncepcji budowy kapitału ludzkiego w podziale na 
pięć etapów życia: wczesne dzieciństwo, edukacja szkolna, edukacja na poziomie wyższym, aktywność 
zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo, starość i układ sprawozdania odzwierciedla ten podział.  
 
Do sprawozdania dołączona jest tabela wskaźników głównych, kluczowych i szczegółowych, określonych dla 
pięciu celów szczegółowych SRKL 2020, oraz tabele narzędzi i podmiotów realizujących Strategię Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego.  

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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
GIS, MEN, ZUS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Od 5 września 2015 r., ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw, wprowadzono możliwość zatrudniania dziennego opiekuna na umowę o pracę. 
 
Programowe: 
 Realizacja Programu 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. 

 Realizacja programu "Maluch - edycja 2015" - finansowe wsparcie podmiotów w wykonywaniu zadań  
z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w ramach 
Programu, na który składały się 4 moduły:  

– skierowany do gmin i dotyczący dofinansowania ze środków budżetu państwa tworzenia nowych 
miejsc opieki nad małymi dziećmi i zapewnienie ich funkcjonowania (60 mln zł),  

– skierowany do gmin i dotyczący dofinansowania ze środków budżetu państwa funkcjonowania 
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miejsc opieki utworzonych z udziałem programu "Maluch" (30 mln zł),  
– 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 (50 mln zł),  

–  „Maluch na uczelni” skierowany do szkół wyższych oraz podmiotów współpracujących z tymi 
szkołami z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie 
funkcjonowania nowych oraz już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów 
oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie 
umów cywilno-prawnych (11 mln zł). 

 Podjęcie prac nad przygotowaniem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016” oraz jego ogłoszenie w grudniu 2015 r.  

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 Kontynuacja realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach dwóch konkursów Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): nr DWF_1.5_1_2012 i DWF_1.5_2_2012  pt.: „Wspieranie rozwiązań 
na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. 
– Dofinansowanie w ramach konkursów mogły otrzymać projekty mające na celu: 

 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. 

 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.  

– Konkursy były komplementarne z resortowym Programem "Maluch" – dodatkowo premiowane były 
projekty mające na celu wsparcie dla działań realizowanych lub zakładanych do realizacji w Programie 
"Maluch", którego zadaniem jest ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie nowych 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez finansowanie 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 były 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. 

– Łącznie, w ramach Działania 1.5 podpisano 237 umów o dofinansowanie realizacji projektów (bez umów 
rozwiązanych) na kwotę 214 515 541,43 ZŁ (wartość certyfikacji z uwzględnieniem oszczędności), 9 umów 
zostało rozwiązanych.  

– Łączna liczba placówek/oddziałów utworzonych w ramach Działania 1.5: 
 300 żłobków, 
 31 klubów dziecięcych, 
 49 instytucji dziennego opiekuna.  

Dodatkowo, 11 projektów miało charakter informacyjno-promocyjny, promujący i upowszechniający ideę 
równych szans. Ponadto 8.549 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 
wychowywaniem dzieci. 

 Uaktualniono stronę internetową ZUS w zakresie informacji dla rodziców, dotyczących zasad wypełniania 
dokumentów ubezpieczeniowych oraz materiałów informacyjnych dla rodziców w zakresie obowiązków 
związanych z ubezpieczeniami społecznymi od dnia zarejestrowania niani aż do dnia jej wyrejestrowania.  

 Udzielano indywidualnych porad podczas akcji „Dnia Ubezpieczonego”, a także przygotowano  
i przekazano związane z tą tematyką ulotki informacyjne. Ponadto przeprowadzono monitoring liczby 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych niań w podziale na terenowe jednostki organizacyjne Zakładu. 



17 

 

Według stanu na dzień 15 kwietnia 2016 r. zostały zgłoszone 8.802 nianie.  
 W przyszłości planowane jest podjęcie działań związanych z działalnością szkoleniową polegającą na 

doskonaleniu i uzupełnianiu wiedzy pracowników Zakładu w zakresie ubezpieczeń niań oraz 
kontynuowaniu działalności propagowania wiedzy w tym zakresie, tj. w szczególności w zakresie 
aktualizacji poradników i materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu, wydawania 
publikacji dotyczących tej tematyki oraz dyżurów eksperckich w ramach organizowanych akcji.  

 Opłacanie przez ZUS, 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. 
 

Finansowanie: 
 Ze względu na charakter działań w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-

2020, nie ma możliwości podania dokładnej alokacji na projekty zakładające opiekę nad dziećmi w wieku 
od 0 do 3 lat. 

 Na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 
uruchomiono z budżetu państwa 151 mln zł. 

 Na realizację dwóch konkursów nr DWF_1.5_1_2012 i DWF_1.5_2_2012  pt.: „Wspieranie rozwiązań na 
rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” wydatkowano według źródeł finansowania: ogółem 
12.457,35 tys. zł, budżet państwa: 2.587,38 tys. zł, EFS: 9.869,97 tys. zł. 

 ZUS przeznaczył ok. 46,5 mln zł (w okresie styczeń-listopad 2015 r.) ze środków budżetu państwa na 
opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne za 
nianie. 
 

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 
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. 

 Do dofinansowania w ramach Programu „Maluch” zakwalifikowano 32,1 tys. miejsc opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 w różnych instytucjach, z tego 3,8 tys. miejsc nowoutworzonych oraz 28,3 tys. miejsc już 
istniejących. 

 Na koniec grudnia 2015 r. funkcjonowało prawie 3 tys. instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
(żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów) dysponujących ok. 84 tys. miejsc opieki (w 2011 r. 
było to odpowiednio: 571 i 32 tys.). 

 W ramach dwóch konkursów nr DWF_1.5_1_2012 i DWF_1.5_2_2012  działalność rozpoczęły: 
– 1 żłobek, 
– 1 klub dziecięcy,  
– 2.441 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem 

dzieci.                              
Wszystkie projekty wyłonione do dofinansowania zostały zakończone. Zgodnie z założeniami, po 
zakończeniu okresu realizacji beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości działań, tj. zapewnienia 
dalszego funkcjonowania placówek. 

 ZUS opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne za  
ok. 8,2 tys. niań (stan na koniec grudnia 2015 r.). 
 

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" (łącznie na ten cel w 2015 r. 
uruchomiono 151 mln zł.). Działania zaplanowane w ramach zadania zostały wykonane.  
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NARZĘDZIE 2 : POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I  JAKOŚCI EDUKACJI PRZED SZKOLNEJ, 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 2015 r.:  
 Sukcesywne wdrażanie przepisów tzw. ustawy przedszkolnej, tj. 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 tym 
zwłaszcza realizacja prawa dziecka 4-letniego do wychowania przedszkolnego (od 1 września 2015 r.).  

 
Legislacyjne: 
 Wprowadzenie zmian poprzez Ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35): 
– prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 3–5 lat,  
– wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dziecka 7-letniego, 
– roczne przygotowanie przedszkolne dla dziecka w wieku 6 lat, 
– możliwość - na wniosek rodziców - rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko, które  

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, 
– pozostawienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – do 31 sierpnia 2019 r. 

 Od dnia 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 4- i 5-letnie mają mieć 
zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne 
gmin, od dnia 1 września 2017 r. również wszystkie chętne dzieci 3-letnie będą miały zapewnione miejsce 
realizacji wychowania przedszkolnego. 

 
Programowe: 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803), podstawę programową wychowania przedszkolnego,  
w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, 
wprowadzono obowiązkowo od roku szkolnego 2015/2016 (od 1 września 2015 r.) dla dzieci realizujących 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
 Wysokość uruchomionych środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla gmin na zwiększenie liczby 

miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego w 2015 r. to 1.573.994 tys. zł. Jest to kwota 
niższa, niż zapisana w ustawie przedszkolnej (1.652 mln zł), ze względu na mniejszą liczbę dzieci  
w wychowaniu przedszkolnym, w związku z obniżeniem wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do 6 
lat. 

 Ponadto zadania dotyczące edukacji przedszkolnej są obecnie i nadal będą współfinansowane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na ten cel są w dyspozycji marszałków województw. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że pod koniec 2015 r. funkcjonowało 11.331 przedszkoli 

(w tym na wsi 3.747). W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 10.939 przedszkoli  
(w tym na wsi 3.623). Przedszkole staje się najpopularniejszym miejscem zapewnienia edukacji 
przedszkolnej. Tylko w ostatnich dwóch latach ich liczba zwiększyła się o 895.   

 Obecnie (rok szkolny 2015/2016) funkcjonuje 1.946 publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych 
oraz zespołów wychowania przedszkolnego (w tym na wsi 1.171). W roku szkolnym 2014/2015 
funkcjonowały 2.112 publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania 
przedszkolnego (w tym na wsi 1.310). Nastąpił niewielki spadek liczby innych form wychowania 
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przedszkolnego.  
 Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi obecnie 11.674 (w tym na wsi 8.667). 

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła 13.790 
(w tym na wsi – 9.204). Liczba szkół, w których znajdują się oddziały przedszkolne – to 7.838. W roku 
szkolnym 2014/2015 było ich 8.610. Taki stan rzeczy może wynikać z przeznaczenia części sal 
wykorzystywanych dotychczas dla potrzeb wychowania przedszkolnego, na potrzeby dzieci 6-letnich 
rozpoczynających edukację szkolną. Biorąc pod uwagę przesunięcie daty przekształcenia oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy prawa w przedszkola do 1 września 2019 r., należy 
oczekiwać, że staną się one znów atrakcyjną formą edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na terenach o niskiej 
dostępności do edukacji przedszkolnej. 

 W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowało 7.150 publicznych i 4.181 niepublicznych przedszkoli (razem: 
11.331), 10.999 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 675 niepublicznych 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (razem 11.674), 635 publicznych i 1.217 
niepublicznych punktów przedszkolnych (razem 1.852), 57 publicznych i 37 niepublicznych zespołów 
wychowania przedszkolnego (razem 94).   

 W liczbach bezwzględnych - w roku szkolnym 2014/2015 z wychowania przedszkolnego korzystało 1.236,3 
tys. dzieci (blisko 61 tys. dzieci mniej niż rok wcześniej). 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 p.p.)  i 3-letnich (wzrost odpowiednio o 6 p.p.).  

 Obecnie (według danych z 30 września 2015 r. v.2) z wychowania przedszkolnego korzysta 1.140.383 dzieci. 
Mimo tej tendencji, wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat wyniósł  
w 2015 r. 84,1% ogółem (wzrost w porównaniu z rokiem 2014 o 4,7%) – w miastach wyniósł 90,6%  (wzrost 
odpowiednio - o 4,2%), na wsi 75,0% (wzrost o 5,3%). Benchmark Komisji Europejskiej (rozumiany, jako 
wskaźnik liczby dzieci w wieku od 4 roku życia do roku rozpoczęcia edukacji szkolnej, uczęszczających do 
placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 4-6 lat w % (w okresie przejściowym 
obniżania wieku obowiązku szkolnego uwzględniono dzieci 6-letnie zarówno w wychowaniu 
przedszkolnym, jak i I klasie szkoły podstawowej) wyniósł 90,7% (wzrost o 1,5%).  

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Założony w dokumentach rządowych wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci  

w wieku 3-5 lat został osiągnięty i wyniósł 84,1%. 
  

NARZĘDZIE 3: DZIAŁAN IA 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Przygotowanie i ogłoszenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania 

kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (dotyczy trybu 
i zasad przeprowadzania kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej). 

 
Programowe: 
 Ogłoszenie i rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2015”, dotyczącego dofinansowania ze środków budżetu państwa wynagrodzeń zatrudnianych przez 
gminy asystentów rodziny oraz zatrudnianych przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  
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Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Finansowanie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych oraz pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy 

zastępczej oraz dofinansowanie niektórych innych działań jednostek samorządu terytorialnego w obszarze 
pieczy zastępczej. 
 

Finansowanie: 
 Na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” 

przeznaczono z budżetu państwa 68,1 mln zł.  
 Na finansowanie organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz pobytu dzieci cudzoziemców  

w pieczy zastępczej (poza środkami ujętymi w budżetach wojewodów) przeznaczono 11 mln zł. 
 Na dofinansowanie powstania trzech regionalnych placówek opiekuńczo wychowawczych przeznaczono  

4 mln zł.  

Osiągnięte efekty:  
 W 2015 r., w ramach realizacji Programu z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 

wsparcia zakwalifikowano oferty przewidujące dofinansowanie zatrudnienia łącznie: 
– 3.658 asystentów rodziny w gminach, 
– 1.432 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach. 

 Działania podejmowane m.in. na szczeblu centralnym na rzecz rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej przyczyniają się do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (w 2015 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 (41.739 rodzin w 2015 r. w relacji do 18.947 rodzin w 2012 r., tj. ponad 
dwukrotnie). 

 

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 procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, 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. 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 (jst). Zasadna jest kontynuacja 
dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań z tego obszaru w kolejnych latach. 

 

NARZĘDZIE 4: SYSTEM POZAFINANSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN Z DZ IEĆMI 

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 2015 r.:  
Działania w zakresie wczesnego wspomagania 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
16

 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

17
, oraz 

                                                             
16

 Art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty. 
17

 Art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty. 
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w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach 
specjalistycznych. Organizację pracy tych zespołów określa rozporządzenie

18
. 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

19
. 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

20
 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 2015 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju było objętych 36.752 dzieci, w tym 11.350 w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, 11.202 przedszkolach, 4.836 w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, 4.729 w szkołach podstawowych oraz 13 dzieci w zespołach wychowania 
przedszkolnego, 1.126 w poradniach specjalistycznych, 20 w specjalnych ośrodkach wychowawczych, 
2.371 w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i 1.105 w punktach przedszkolnych. 

 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie:  
 Część oświatowa subwencji ogólnej. 
 

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. 
 

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: 
 Rok 2014 Rok 2015 

Liczba dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
niepełnosprawnego  
 

29.450 36.752 

 

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 2015 r.  
 

Legislacyjne: 
W 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne, których celem jest poprawa opieki nad matką i dzieckiem: 

                                                             
18

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257). 
19

 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). 
20

 Art. 82 ustawy o systemie oświaty. 



22 

 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu 
oraz opieki nad noworodkiem (poz. 1514). Rozporządzenie zobowiązuje podmiot leczniczy sprawujący 
opiekę nad noworodkiem do informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie w przypadku 
podejrzenia wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych i braku współpracy matki lub 
opiekunów prawnych noworodka w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przejmujących opiekę nad noworodkiem w miejscu 
zamieszkania lub pobytu. Celem przyjętych rozwiązań jest dobro dziecka, w tym uniknięcie potencjalnych 
zaniedbań w opiece nad dzieckiem w miejscu jego zamieszkania przez uszczelnienie systemu obiegu 
informacji o urodzeniu dziecka. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie standardów postępowania 
medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (poz. 1997). Określenie w powszechnie obowiązującym akcie 
prawnym standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego wiąże się z nałożeniem 
na pracowników medycznych obowiązku podjęcia udokumentowanych działań ukierunkowanych na 
złagodzenie tego bólu i możliwością wyboru metody jego łagodzenia. W rozporządzeniu wskazano, że 
prawidłowe przygotowanie kobiety rodzącej obejmuje dostarczenie jej kompletnej i zrozumiałej dla niej 
informacji na temat metod łagodzenia bólu porodowego, ich skuteczności i działań niepożądanych, na 
każdym etapie podejmowania decyzji w tym względzie. Zgodnie z dostępną wiedzą medyczną istnieje 
szereg uznanych i sprawdzonych metod walki z bólem, które mogą być wykorzystywane podczas porodu 
fizjologicznego oraz porodu powikłanego. Terapia przeciwbólowa prowadzona przez osobę prowadzącą 
poród, może być modyfikowana odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej i jej potrzeb podczas 
trwania porodu. Przedmiotowe standardy przedstawiają model opieki analgetycznej podczas porodu,  
z uwzględnieniem analgezji regionalnej porodu. Standardy definiują zalecane metody łagodzenia bólu 
porodowego, zakres współpracy pracowników medycznych sprawujących opiekę nad rodzącą i ich 
kwalifikacje, odpowiedzialność za przebieg porodu z zastosowaniem tych metod, zakres i sposób 
monitorowania rodzącej i płodu.  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z zakresu 
okołoporodowej opieki położniczo – ginekologicznej sprawowanej nad pacjentką w okresie ciąży, porodu, 
połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad pacjentką w sytuacji 
niepowodzeń położniczych (Poz.2007). Ciąża może wiązać się z wystąpieniem powikłań zagrażających życiu 
i zdrowiu, zarówno matki, jak i jej dziecka. Do zwiększonego ryzyka dochodzi w sytuacjach, gdy u matki już 
w okresie przedciążowym występują przewlekłe choroby układowe, a jej organizm nie jest przygotowany 
na dodatkowe „obciążenie“, jakim jest rozwijający się płód. Z drugiej strony zaburzenia w okresie ciąży 
mogą być przyczyną późniejszego nieprawidłowego rozwoju płodu i prowadzić do przedwczesnego 
zakończenia ciąży. Standardy określają poszczególne elementy opieki medycznej, mające na celu 
uzyskanie jak najlepszego stanu zdrowia matki i mającego się urodzić się dziecka w sytuacjach 
stwierdzenia: ciąży bliźniaczej lub wystąpienia w czasie trwania ciąży, porodu lub połogu następujących 
powikłań: nadciśnienia tętniczego u ciężarnej, porodu przedwczesnego, zwiększonego ryzyka 
niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu, krwotoku położniczego oraz standardy opieki nad pacjentką  
w sytuacji niepowodzeń położniczych. Standardy określają zakres niezbędnych badań diagnostycznych, 
świadczeń profilaktycznych i leczniczych, a także miejsce udzielania tych świadczeń. Przyjęcie standardów 
może istotnie wpłynąć na obniżenie wskaźników umieralności okołoporodowej matek i ich potomstwa 
oraz powikłań mających konsekwencje zdrowotne zarówno w okresie ciąży jak i w późniejszym życiu 
kobiety i jej dziecka. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (poz. 2069). Nowelizacja rozporządzenia 
umożliwiła określenie wzoru książeczki zdrowia dziecka, która jest dokumentem zawierającym 
najistotniejsze informacje o stanie zdrowia oraz innych czynnikach istotnych dla oceny rozwoju człowieka 
od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności. Zaliczenie książeczki zdrowia dziecka do dokumentacji 
medycznej i umocowanie jej w przepisach prawa wzmocniło rangę tego dokumentu funkcjonującego na 
zasadzie zwyczaju i dobrowolności. Obowiązek dokonywania systematycznych wpisów w książeczce 
przyczyni się do poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi, dając lekarzom różnych specjalności dostęp do 
kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy o dziecku i stanie jego zdrowia na kolejnych etapach rozwoju. 
Książeczki zdrowia dziecka są wydawane wszystkim dzieciom urodzonym po dniu wejścia w życie 
rozporządzenia. Jednocześnie, książeczki zdrowia dziecka, które były powszechnie wydawane przed 
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wejściem w życie przepisów, zostały uznane za równoważne.    
 
Programowe: 
 Realizacja programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV  

w Polsce”, którego celem jest zapewnienie jednolitego dostępu do terapii antyretrowirusowej (ARV) dla 
wszystkich pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce. 

 Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016” – w ramach programu realizowane 
jest zadanie pn.: „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
oraz wychowawców świetlic szkolnych”. Celem szkoleń jest poprawa opieki nad dziećmi chorymi na 
cukrzycę, które uczęszczają do placówek przedszkoli i szkół. W 2015 r. szkolenia zorganizowano we 
współpracy z wojewodami i kuratorami oświaty. Szkolenia prowadzili lekarze specjaliści w dziedzinie 
diabetologii dziecięcej. Zakres szkoleń objął wiedzę o cukrzycy, zasady udzielania pierwszej pomocy  
w przypadku wystąpienia powikłań oraz aspekty psychologiczne i społeczne radzenia sobie z chorobą  
i sposoby wsparcia dziecka z cukrzycą w realizacji obowiązku szkolnego. 

 Realizacji opieki nad kobietą ciężarną, która podzielona jest pomiędzy świadczeniodawców wykonujących 
umowy w ramach POZ, AOS i leczenia szpitalnego niezależnie od siebie.  

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Włączając się w obchody Tygodnia Promocji Karmienia Piersią (od 26 maja do 1 czerwca 2015 r.),  

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 29 maja 
2015 r. zorganizowało konferencję pt. :„Karmienie piersią i praca - zróbmy to”. Konferencja miała na celu 
zainicjowanie działań na rzecz wsparcia i ochrony karmienia naturalnego oraz ukazanie jak wielką wagę 
spełnia karmienie piersią w kształtowaniu zdrowia publicznego w Polsce. W trakcie spotkania omówiono 
sytuację w tym zakresie w innych państwach oraz krajowe rozwiązania istotne dla ochrony jak 
najdłuższego karmienia piersią. Podkreślono konieczność wsparcia pozytywnego wizerunku matki 
karmiącej w przestrzeni publicznej w celu zwiększenia tolerancji otoczenia dla karmienia naturalnego 
zwanego „złotym standardem” w żywieniu niemowląt.  

 W dniu 28 maja 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyły się warsztaty pt.: „Rola organizacji 
pozarządowych i samorządów w zakresie ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią” dla 
pracowników administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania  
w obszarze ochrony zdrowia, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek, położnych, członków 
towarzystw naukowych i zawodowych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze promocji  
i upowszechniania karmienia piersią. Celem warsztatów było wskazanie działań na rzecz wspierania  
i upowszechniania karmienia piersią, które mogą przyczynić się do realnego zwiększenia odsetka kobiet 
karmiących piersią – zgodnie z zaleceniami ekspertów - co najmniej przez pierwsze 6 miesięcy życia 
dziecka. Powyższe inicjatywy miały na celu wskazanie istotnych różnic pomiędzy karmieniem piersią  
a karmieniem sztucznym, przyczynić się do poprawy stanu zdrowia dzieci oraz wpłynąć pozytywnie na 
postrzeganie matki karmiącej piersią jako kobiety nowoczesnej, zapewniającej najwyższą formę opieki 
swojemu dziecku, mającą pełnoprawne miejsce w sferze publicznej. 

 

Finansowanie: 
 Program „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” był finansowany z budżetu 

państwa (Część: 46 – Zdrowie, Dział: 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdział: 85149 - Programy polityki 
zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce”) w kwocie 289.785.060,90 zł. 

 Konferencja: „Karmienie piersią i praca - zróbmy to” oraz warsztaty „Rola organizacji pozarządowych  
i samorządów w zakresie ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią. zostały zrealizowane  
w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Regionalnym Biurem Światowej 
Organizacji Zdrowia - Biennial Collaborative Agreement (BCA) na lata 2014-2015. 

 Szkolenie pt.: „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 
wychowawców świetlic szkolnych” sfinansowane było z budżetu Ministra Zdrowia w kwocie 15.000 zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Program „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”: 

 Liczba pacjentów objętych leczeniem ARV zwiększa się w kolejnych latach (w 2013 r. było 7.110 
pacjentów, w 2014 r. – 7.881, w 2015 r. – 8.606), 
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 Programem objęto wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS spełniające kryteria formalno-
medyczne,  

 Wszystkie dzieci (113) zakażone HIV lub chore na AIDS objęto leczeniem ARV. 

 Profilaktyka zakażeń HIV obejmowała profilaktykę zakażeń poekspozycyjnych pozazawodowych (232) 
oraz profilaktykę zakażeń wertykalnych, czyli matka – dziecko (liczba ciąż – 55, liczba urodzonych 
żywych dzieci – 38), 

 22 placówki oferowały leczenie ARV. 
 W szkoleniu pt.: „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 

wychowawców świetlic szkolnych” wzięło udział 1.561 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  
i wychowawców świetlic szkolnych z 1.104 szkół. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Działania zaplanowane w ramach zadania zostały wykonane.  
 

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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087) z aktami wykonawczymi: 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 1686); 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla 

kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż 
partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania 
komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. poz. 
1718); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek 
rozrodczych i zarodków (Dz. U. poz. 1727); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, 
przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych 
do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. 1740); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawców komórek 
rozrodczych i zarodków (Dz. U. poz. 1745); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania 
i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 1747); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wywozu z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. poz. 1748); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. poz. 1750); 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. poz. 1752). 

 
Programowe: 
 Realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. 
 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  



25 

 

Porody 
Liczba porodów w porównaniu z rokiem 2014 nieznacznie zmniejszyła się i w 2015 r. wyniosła 363.463.  
W porównaniu jednak z rokiem 2013 nastąpił wzrost liczby urodzeń.  Narodowy Fundusz Zdrowia  
ww. świadczenia w 2015 r. refundował w kwocie 898.605,71 tys. zł.  
 
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentek i wartości zrealizowanych świadczeń (tys. zł) zawiera poniższa 
tabela: 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 25 701 26 565 26 183 59 479,04 71 264,14 72 081,98

Kujawsko-Pomorski 19 121 19 355 18 890 41 406,66 46 786,58 48 013,47

Lubelski 17 961 17 767 17 727 45 373,59 49 220,48 48 908,61

Lubuski 9 395 9 398 9 136 19 438,31 22 836,22 23 598,56

Łódzki 21 302 21 466 21 207 47 823,46 55 865,86 55 764,79

Małopolski 34 395 34 632 34 987 73 814,99 80 483,84 83 404,87

Mazowiecki 55 249 57 529 58 277 119 386,24 137 663,83 146 471,23

Opolski 8 059 8 483 8 167 17 876,85 22 089,46 21 458,36

Podkarpacki 19 479 19 028 19 201 39 006,84 41 240,25 41 413,96

Podlaski 10 357 10 875 10 611 21 069,85 25 341,12 25 049,89

Pomorski 22 932 23 421 23 427 47 245,72 53 315,53 53 253,20

Śląski 41 788 41 615 41 186 84 610,06 89 785,38 89 447,40

Świętokrzyski 9 881 9 700 9 739 23 974,12 28 055,01 30 831,47

Warmińsko-Mazurski 13 225 13 561 13 014 29 059,20 32 928,40 33 756,91

Wielkopolski 36 320 36 793 36 664 78 819,35 92 102,81 92 088,94

Zachodniopomorski 15 121 15 196 15 047 29 484,15 32 343,69 33 062,09

SUMA 360 286 365 384 363 463 777 868,43 881 322,61 898 605,71

OW NFZ
liczba pacjentów

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]

 
 
Program badań prenatalnych 
W ramach Programu badań prenatalnych, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia systematycznie 
wzrasta liczba kobiet objętych badaniami. W 2013 r. programem objętych było 60.920 kobiet, w 2015 r.  
83.684 kobiet. Liczba świadczeń udzielanych w tym okresie również stale rosła. W 2013 r. wynosiła 125.889,  
w 2014 r. wynosiła 144.155, a już w 2015 r. 169.243 w całej Polsce. Kwota refundacji w 2013 r. wyniosła 
39.719,63 tys. zł.  w 2014 r. 45.438,43 tys. zł., a w 2015 r. 53.926,71 tys. zł. Liczba świadczeniodawców 
udzielających świadczeń w zakresie Programu badań prenatalnych w 2015 r. wyniosła 102 
świadczeniodawców.  
 
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie zestawów świadczeń, wartości zrealizowanych świadczeń 
(tys. zł), wartości kontraktu (tys. zł) oraz liczbie świadczeniodawców zawiera poniższa tabela:  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 3 995 4 674 5 438 8 066 9 562 10 829 2 624,68 3 109,92 3 638,45 2 662,30 3 103,93 3 684,10 5 5 6

Kujawsko-Pomorski 4 386 5 100 5 404 10 991 12 499 13 309 3 548,07 3 988,14 4 265,71 3 535,20 3 913,58 4 275,87 4 5 5

Lubelski 660 1 092 1 675 1 301 1 861 2 718 469,91 699,83 1 068,96 473,54 744,76 1 069,39 2 3 3

Lubuski 1 663 1 836 3 310 2 126 2 299 5 247 981,90 1 025,92 1 458,84 979,18 1 035,78 2 157,31 3 5 5

Łódzki 4 157 4 521 4 722 8 175 8 656 9 001 3 029,67 3 240,30 3 383,88 3 040,09 3 247,44 3 489,51 10 10 11

Małopolski 2 385 3 656 5 497 4 198 6 165 9 396 1 724,42 2 454,58 4 002,87 1 724,12 2 415,39 4 024,66 4 7 6

Mazowiecki 5 675 6 280 6 973 14 346 16 285 16 904 4 778,57 5 371,22 5 849,36 4 778,85 5 375,58 5 849,43 8 8 8

Opolski 1 024 1 338 1 956 2 590 2 961 4 339 864,13 1 029,79 1 490,75 874,82 1 042,22 1 479,75 1 3 2

Podkarpacki 1 335 2 031 2 793 1 754 2 829 3 882 722,67 1 177,02 1 622,97 722,67 1 177,57 1 622,76 2 2 2

Podlaski 1 676 2 025 1 934 3 669 3 778 3 503 1 241,33 1 337,06 1 343,43 1 296,28 1 339,58 1 344,02 2 2 2

Pomorski 3 169 3 539 3 830 8 343 9 810 10 592 2 195,76 2 397,38 2 596,71 2 223,29 2 422,19 2 603,64 4 5 5

Śląski 18 453 21 155 24 104 39 518 45 138 52 668 10 912,29 12 226,79 13 914,13 10 922,66 12 325,79 13 916,51 23 37 31

Świętokrzyski 1 737 1 967 2 119 2 453 2 725 2 916 1 142,71 1 318,65 1 392,08 1 142,71 1 323,06 1 392,08 2 2 2

Warmińsko-Mazurski 1 830 1 904 2 269 4 966 5 389 5 962 1 047,24 1 124,48 1 299,50 1 047,24 1 124,48 1 299,53 1 2 2

Wielkopolski 6 816 7 472 8 790 9 261 10 013 13 032 3 053,35 3 399,69 4 631,07 3 134,24 3 438,55 4 636,77 12 10 10

Zachodniopomorski 1 959 2 329 2 870 4 132 4 185 4 945 1 382,95 1 537,67 1 968,00 1 384,13 1 538,86 1 969,06 1 2 2

SUMA 60 920 70 919 83 684 125 889 144 155 169 243 39 719,63 45 438,43 53 926,71 39 941,31 45 568,76 54 814,39 84 108 102

liczba 

świadczeniodawcówOW NFZ
liczba pacjentów liczba zestawów świadczeń

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]
wartość kontraktu [tys. zł]

 
 Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje diagnostykę prenatalną u kobiet w ramach Programu badań 

prenatalnych, którego celem jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne)  
i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz 
doskonalenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju. 

 Program adresowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 
– wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym 
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kończy 35 lat); 
– wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka; 
– stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; 
– stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną 

monogenowo lub wieloczynnikową; 
– stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych 

wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. 
 Świadczenia zdrowotne w poszczególnych etapach realizacji programu: 

– Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej: 
 badanie USG płodu, 
 badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi), lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu 

określonych testów w zależności od wieku ciąży, 
 wykonanie komputerowej oceny ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych 

zgodnie ze standardami FMF; 
– Podjęcie decyzji o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania diagnostycznego; 
– Porada genetyczna obejmująca w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu 

genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego 
postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne po wyrażeniu 
przez pacjentkę zgody na ich wykonanie); 

– Procedury inwazyjne w diagnostyce prenatalnej - pobranie materiału do badań genetycznych  
w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG; 

– Badania genetyczne, które obejmują w szczególności: 
 klasyczne badania cytogenetyczne, 
 cytogenetyczne badania molekularne, 
 analizę DNA. 

 
 W przypadku, kiedy konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, 

świadczeniobiorca kierowany jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj 
świadczeń. 

 W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie, do którego wystawienia uprawniony jest 
lekarz prowadzący ciążę. 

 
Niepłodność. 
Niepłodność  leczona jest w specjalistycznych poradniach. Liczba pacjentów dotkniętych tych problemem 
utrzymuje się na stałym poziomie i w roku 2015 wynosiła 25 514 pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia na 
udzielane świadczenie w tym zakresie w 2015 roku wydał 3 775, 21 tys. zł.   
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie zestawów świadczeń, wartości rozliczanych jednostek 
rozliczeniowych (tys. zł): 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 2 635 2 546 2 554 5 599 5 545 5 376 427,62 491,05 558,09

Kujawsko-Pomorski 1 746 1 633 1 587 3 810 3 336 3 298 218,51 202,45 191,39

Lubelski 869 889 956 1 731 1 741 1 887 93,01 98,88 133,79

Lubuski 1 098 1 026 1 004 2 277 2 002 1 998 171,47 160,65 160,42

Łódzki 1 523 1 498 1 440 2 618 2 617 2 448 178,33 154,79 153,39

Małopolski 1 741 1 650 1 515 3 516 3 414 3 256 196,43 189,68 199,85

Mazowiecki 5 060 5 023 4 883 13 487 12 701 12 195 840,64 834,35 839,04

Opolski 481 506 451 903 883 854 59,39 57,49 56,47

Podkarpacki 1 195 1 178 1 206 2 367 2 428 2 538 138,29 152,78 171,98

Podlaski 835 750 682 1 981 1 761 1 350 138,07 122,08 93,66

Pomorski 1 408 1 405 1 320 2 528 2 403 2 350 180,97 189,64 177,89

Śląski 2 824 2 930 2 745 5 507 5 638 5 393 291,29 294,73 295,62

Świętokrzyski 810 851 856 2 379 2 571 2 671 146,33 165,71 149,33

Warmińsko-Mazurski 815 835 845 1 427 1 474 1 631 82,99 87,17 97,27

Wielkopolski 2 678 2 447 2 349 6 109 5 436 4 897 395,94 369,53 348,07

Zachodniopomorski 1 194 1 215 1 121 2 293 2 408 2 554 133,27 141,51 148,95

SUMA 26 912 26 382 25 514 58 532 56 358 54 696 3 692,56 3 712,49 3 775,21

OW NFZ
liczba pacjentów liczba zestawów świadczeń

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]

 



27 

 

Finansowanie: 
 Program „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” był 

finansowany z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia (część 46 – Zdrowie, 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej) - sfinansowano wykonanie 
11.419 części klinicznych cyklu leczenia niepłodności oraz 11.391 części biotechnologicznych cyklu leczenia 
niepłodności na łączną sumę 84.818.190,50 zł. Koszt utrzymania Rejestru Medycznie Wspomaganej 
Prokreacji wyniósł 18.000 zł. Na świadczenia zdrowotne w 2015 r. zaplanowano 85.880.000 zł, z czego 
wydatkowano 84.818.190,50 zł z powodu przeprowadzenia przez podmioty lecznicze mniejszej niż 
wstępnie planowano w umowach, liczby zadań. Ogółem na program w 2015 r. zaplanowano 85.900.000 zł. 
Wykonanie wyniosło 99 %. 

Osiągnięte efekty:  
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087) i wydane do niej akty 

wykonawcze, zaczęły obowiązywać od 1 listopada 2015 r. Dzięki temu zostały poddane regulacji kwestie 
związane ze stosowaniem w procedurach rozrodu komórek rozrodczych i zarodków. Wejście w życie 
ustawy o leczeniu niepłodności oraz aktów wykonawczych pozwoliło na wdrożenie następujących 
dyrektyw:  

 dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia 
norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 48); 

 dyrektywy Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych 
dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, 
str. 40),  

 dyrektywy Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, 
powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań 
technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji 
tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 32);  

 dyrektywy Komisji 2012/39/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/17/WE w 
odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. 
Urz. UE L 327 z 27.11.2012, str. 24).   

 W ramach programu „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”  
w 2015 r. zarejestrowano 5.246 nowych par, i zakwalifikowano 5.010 nowych par. Rozpoczęto ogółem 
kolejne 10.702 cykle leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Według danych  
z Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji w 2015 r. potwierdzono 3.046 urodzeń żywych.  

 Ponadto zapewniono eksploatację i utrzymanie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji, który 
zapewniał monitorowanie jakości udzielanych świadczeń. Koszt utrzymania Rejestru wyniósł 18.000 zł.  

 W 2015 r. jako ciało doradczo eksperckie funkcjonowała Rada Programowa. Odbyło się jedno posiedzenie 
rady. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Wejście w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087) oraz aktów 

wykonawczych doprowadziło do uregulowania kwestii związanych ze stosowaniem procedur rozrodu 
wspomaganego. 

 W zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 
Pozaustrojowego na lata 2013-2016” brak wydatkowania wszystkich środków na świadczenia wynikał  
z niezrealizowania przez realizatorów wszystkich zadań określonych umowami na realizację programu.  
W trakcie realizacji programu dokonywano aneksowania umów celem dostosowania liczby zadań  
w ramach umowy do oczekiwanego poziomu ich realizacji. 
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ETAP ŻYCIA:  EDUKACJA  SZKOLN A 

NARZĘDZIE 7: ZORIENTOWANIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA KSZTAŁCEN IE 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 2015 r.:  
 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 
 
Legislacyjne: 
 Kolejny etap wdrażania zmiany wprowadzonej w 2014 r. w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego polegającej na dodaniu nowego obszaru Przygotowanie dzieci do posługiwania się 
językiem obcym nowożytnym. 

 
Programowe: 
 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. 

 Działania w zakresie edukacji językowej: 
– od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci 5-letnie realizujące obowiązkowe wychowanie przedszkolne 

uczyły się języka obcego nowożytnego. 
 Kompetencje przedsiębiorcze uczniowie rozwijają  w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, 

podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, matematyka, geografia oraz przedmiotu 
uzupełniającego historia i społeczeństwo. 

 Rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo - technicznych określa głównie podstawa 
programowa matematyki, fizyki, przyrody, biologii, chemii, geografii, przedmiotu uzupełniającego 
przyroda, jak też informatyki, zajęć technicznych.  

 Myślenie naukowe, czyli umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym  
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa to jeden z głównych celów kształcenia 
ogólnego sprzyjających rozwijaniu kreatywności. Proces nauczania – uczenia się powinien być oparty na 
poznaniu empirycznym (w dokumencie zaleca się zwiększenie liczby eksperymentów i doświadczeń, 
prowadzenie przez uczniów obserwacji w celu samodzielnego przeżywania, wnioskowania, analizowania   
i uogólniania zjawisk, realizację projektów edukacyjnych, wskazuje się potrzebę prowadzenia badań oraz 
autentycznego i bezpośredniego poznawania otaczającego świata). Aktywizujące metody poznawania 
otaczającego  świata powinny być odpowiednio zaplanowane, efekty i obserwacje udokumentowane,   
a następnie publicznie zaprezentowane.      

 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 redakcją swoich 
tekstów. Podstawa programowa w rozwijaniu kompetencji kluczowych wskazuje konieczność stosowania 
aktywizujących metod pracy, dzięki którym proces nauczania - uczenia się jest dla ucznia bardziej 
interesujący i atrakcyjny, a jednocześnie w  większym stopniu angażuje go jako współtwórcę procesu 
poznawczego. 

 Kompetencje społeczne i obywatelskie w szczególności rozwijane są w ramach przedmiotów: język polski, 
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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.  

 Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie akcentuje potrzebę wzmacniania zaangażowania 
uczniów w działania obywatelskie, ich wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, poczucia więzi  
ze społecznością lokalną, regionem, krajem oraz tolerancji. Zaleca realizację części tych zajęć w formie 
projektu edukacyjnego (na III etapie edukacyjnym w  wymiarze ok. 20% treści nauczania określonych  
w podstawie programowej tego przedmiotu powinno być realizowanych w  formie uczniowskiego 
projektu  edukacyjnego,  a na IV etapie  edukacyjnym nie mniej niż 10%). 

 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.   

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
 Budżet państwa. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Wyposażenie uczniów w kompetencje określone w podstawie programowej. 
 

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

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:  
MC 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne:  
 Rozpoczęto, wspólnie z Radą ds. Informatyzacji Edukacji, prace nad projektem zmian w podstawie 

programowej przedmiotów informatycznych. Projekt nowej podstawy będzie testowany podczas 
pilotażowego wdrożenia nauczania programowania od 1 września 2016 r. 

 
Programowe:  
 W ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” w 2015 r., prace nad opracowaniem 62  

e-podręczników do wszystkich etapów kształcenia do 14 przedmiotów i 2500 zasobów uzupełniających 
przebiegały zgodnie z harmonogramem. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że ponad 40% 
uczniów i nauczycieli korzysta z e-podręczników i e-zasobów, dostępnych bezpłatnie w domenie 
publicznej.  Projekt został zakończony. Podręczniki opracowane w ramach projektu zostały dopuszczone 
do użytku szkolnego i są dostępne dla wszystkich na stronie www.epodreczniki.pl  -  1.182 osoby w 2015 r. 
ukończyło kursy e-learningowe i otrzymało zaświadczenia. 

 W ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” 
zakończone zostały szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) w pracy z uczniem. W 2015 r. udzielono 9.016 wsparć nauczycielom, którzy 
uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach, kursach e-learningowych i konferencjach o tematyce związanej  
z wykorzystywaniem TIK w edukacji. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  

http://www.epodreczniki.pl/
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- 

Finansowanie: 
 W ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” w 2015 r. wydatkowano 22.369.187,96 zł, 

a w całym projekcie wydatkowano 46.989.048,09 zł.  
 W ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” 

w 2015 r. wydatkowano 7.818.095,86  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):  
- 

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:  
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje 
egzaminacyjne 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Od 1 września 2015 r. weszły w życie zapisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 

2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2015 r., poz. 357]), 
określające zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz ogólne 
zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.  

 W 2015 r. weszły w życie akty wykonawcze do ww. ustawy, w tym przede wszystkim rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 
959). 

  
Programowe: 
 Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu 

oświaty, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. 
– Projekt I. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania (01.01.2012 r. - 31.12.2013 r.). Celem 

projektu było m.in. przygotowanie profesjonalnej kadry do zarządzania elektronicznym ocenianiem 
(przeszkolono 9.000 egzaminatorów) oraz podniesienie jakości oceniania poprzez zastosowanie 
nowego  systemu kontroli jakości oceniania. Efektem przeprowadzonego projektu jest wdrożenie  
e-oceniania w systemie egzaminów zewnętrznych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego  
z zakresu matematyki. W 2015 r. e-ocenianie zostało zastosowane w sprawdzaniu i ocenianiu 
rozwiązań zadań zdających z terenu czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych – OKE w Jaworznie, 
w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu. W 2016 r. e-ocenianie zostało już zastosowane na terenie całego 
kraju (wszystkich ośmiu komisji okręgowych) do sprawdzenia i ocenienia przez egzaminatorów prac 
egzaminu gimnazjalnego z matematyki uczniów bez dysfunkcji (ok. 900.000 zadań). 

– 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 
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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 WOS. 
Ogółem w ramach prac projektowych kurs doszkalający w zakresie oceniania rozwiązań zadań 
egzaminu maturalnego w nowej formule z ww. przedmiotów przeszło 21.156 egzaminatorów. 

– Projekt VII. Budowa banków zadań (01.01.2010 r. - 28.06.2015 r.). W projekcie opracowano 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 na egzaminy standardowe, egzaminy dostosowane do potrzeb uczniów niesłyszących, 
słabosłyszących oraz z niepełnosprawnością intelektualną oraz egzaminy eksternistyczne. 

– Dodatkowo w projekcie przygotowano 23 zbiory zadań zawierające przykładowe zadania przeznaczone 
na egzamin maturalny z wszystkich przedmiotów, na które były opracowywane zadania w projekcie: 
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-
dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/) oraz 8 zbiorów zadań zawierających 
przykładowe zadania przeznaczone na sprawdzian: (https://www.cke.edu.pl/sprawdzian/materialy-
dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/).  

 
Instytucjonalne: 
 Centralna Komisja Egzaminacyjna – obok ww. zbiorów zadań – przygotowała zbiory zadań z kolejnych  

6 przedmiotów (język łaciński, historia sztuki, historia muzyki, języki mniejszości narodowych, etnicznych  
i regionalnych). Dodatkowo opracowane zostały filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego  
(8 filmów), biologii (7 filmów) oraz chemii (4 filmy), dostępne na stronie internetowej CKE i na kanale 
YouTube CKE (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-
dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/; liczba wyświetleń poszczególnych filmów wahała 
się od 1.300 do ponad 6.000), w tym filmy dostosowane dla zdających niesłyszących 
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-
dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy-dla-nieslyszacych/). Do każdego filmu opracowany został scenariusz zajęć, 
zawierający pomysły na wykorzystanie filmów w procesie kształcenia przyszłych maturzystów.  

 Okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły szkolenia z zakresu sprawdzania i oceniania rozwiązań 
zadań sprawdzianu i egzaminu maturalnego w nowej formule z zakresu wszystkich przedmiotów 
egzaminacyjnych. 

 
Inne:  
- 

Finansowanie:  
 Ustawa budżetowa na rok 2015. 
 

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) oraz  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 959). 

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

 Opracowanie 37 zbiorów zadań na egzamin maturalny i sprawdzian w nowej formule 
 Opracowanie 19 filmów dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii, wraz ze 

scenariuszami zajęć. 
 

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

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://www.cke.edu.pl/sprawdzian/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/
https://www.cke.edu.pl/sprawdzian/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy-dla-nieslyszacych/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy-dla-nieslyszacych/
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 Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 
 

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 2015 r.:  
Działania realizowane przez MEN: 
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.

21
 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-pedagogiczną w szkole mogą zostać objęci także rodzice 
ucznia. Pomoc ta polega na w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana była m. in. poprzez takie 
formy jak:  
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (829.084 uczniów),  
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (objęto nimi 329.839 uczniów),  
– zajęcia logopedyczne (557.926 uczniów),  
– zajęcia socjoterapeutyczne (52.700 uczniów), 
– inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (144.213 uczniów).  
Łącznie różnymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęto 1.913.762 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:  

– udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy  
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;  

                                                             
21

 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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– 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.  
W 2015 roku poradnie objęły różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 859 721 dzieci  
i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat. 

 
Działania realizowane przez MSiT: 
 Działania w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków FRKF 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 Uniwersjadzie w sportach letnich i zimowych: 
– Utrzymano obowiązek wyboru przez polskie związki sportowe organizacyjnej formy szkolenia 

(indywidualne i grupowe). Merytoryczną i finansową (ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej  
- FRKF) odpowiedzialność za SMS (szkoły mistrzostwa sportowego) i OSSM (ośrodki szkolenia 
sportowego młodzieży), będące podstawową formą organizacyjną szkolenia grupowego, ponoszą 
polskie związki sportowe. Przed 2014 r.  SMS i OSSM zwracały się z wnioskami o dofinansowanie 
bezpośrednio do MSiT. Aktualnie to Polski Związek Sportowy (PZS) decyduje, ile pieniędzy chce 
przeznaczyć na szkolenie indywidualne, a ile na grupowe. 

– Szkolenie grupowe odbywa się w SMS i OSMS. Od 2014 r. są to placówki nadzorowane merytorycznie 
przez PZS. Zawodnicy są do nich powoływani na podstawie kryteriów opracowanych przez 
poszczególne związki, a zatwierdzanych przez MSiT. 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. 

 W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków FRKF w roku 2015, związanych ze szkoleniem 
młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze 
wsparciem jednostek samorządu terytorialnego: 
– Od 2012 r. program realizowany jest 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.  

– W 2015 roku uruchomiono 3 nowe programy dofinansowania zadań ze środków FRKF w roku 2015, 
związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkolnych Ośrodkach Sportowych 
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w piłce ręcznej, koszykówce i lekkiej 
atletyce.  

 
 
Legislacyjne:  
 Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Programu dofinansowania 

zadań ze środków FRKF 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 Uniwersjadzie  
w sportach letnich i zimowych (obowiązująca w 2015 r.). 

 Decyzja nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Programu dofinansowania 
zadań ze środków FRKF w roku 2015, związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce 
siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu 
terytorialnego.  
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 Decyzja nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Programu dofinansowania 
ze środków FRKF w roku 2015 szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w ośrodkach 
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. 

 Decyzja nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu dofinansowania 
ze środków FRKF w roku 2015 szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach 
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.  

 Decyzja nr 31 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Programu 
dofinansowania ze środków FRKF w roku 2015 szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce  
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.  

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie:  
Działania realizowane przez MEN: 
 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty środki niezbędne na realizację zadań oświatowych (w tym na 

zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zagwarantowane są w dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Działania realizowane przez MSiT: 
 W 2015 r. na dofinansowanie szkolenia indywidualnego i grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo ze 

środków FRKF podpisano 35 umów. Dofinansowanie wyniosło 104.961.425,89 zł. 
 Dofinansowanie ze środków FRKF działalności szkolnych ośrodków sportowych w piłce siatkowej wyniosło 

13.000 000 zł, w piłce ręcznej – 4.240.000 zł, w koszykówce – 2.500.000 zł, w lekkiej atletyce   
– 2.000.000 zł. 

 

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. 
 W programie dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży 

uzdolnionej sportowo uczestniczyło 5.753 zawodniczek i zawodników w szkoleniu grupowym. PZS 
realizują szkolenia grupowe w następującej liczbie placówek sportowych: 55 SMS (liczba szkół wynosi  
34 – część SMS to placówki interdyscyplinarne), 55 OSSM, 8 NSMS (niepubliczne szkoły mistrzostwa 
sportowego, 32 GOSSM (gimnazjalne ośrodki szkolenia sportowego młodzieży, 12 LOSSM (licealne ośrodki 
szkolenia sportowego młodzieży). 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 8.145 sportowców w kategoriach młodzika, juniora młodszego, 
juniora i młodzieżowca. 

 W 2015 r. w ramach projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych 
Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem JST, łącznie w 144 szkołach, w zajęciach uczestniczyło 
5.397 uczniów, pod opieką 365 nauczycieli, 31 fizjoterapeutów i 31 lekarzy. Program nadzoruje  
4 koordynatorów regionalnych i 31 koordynatorów wojewódzkich. 

 W ramach programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce w ośrodkach działających ze 
wsparciem jst, od 1 października 2015 r. PZKosz uruchomił 34 GOSSM: 16 męskich i 18 żeńskich.  
W każdym Ośrodku szkolonych jest od 12 do 24 zawodników/czek, którzy uczą się w klasach I-III szkoły 
gimnazjalnej. Proces szkoleniowy jest prowadzony przez 2 trenerów (trenera koszykówki oraz trenera 
przygotowania motorycznego), a opiekę medyczną sprawuje fizjoterapeuta. Trenerzy odpowiedzialni za 
szkolenie są dofinansowani ze środków MSiT. Wszyscy zawodnicy/czki mają zapewnione dożywianie. 
Młodzież w GOSSM realizuje podstawę programową przewidzianą w szkole gimnazjalnej, natomiast  
w ramach szkolenia sportowego realizuje program szkolenia opracowany przez Wydział Szkolenia 
Departamentu Sportu PZKosz. W ramach ww. programu od poniedziałku do piątku odbywają się  
3 jednostki treningowe po 45 minut każda. Poświęcone są one sprawności ogólnej  oraz kształtowaniu 
podstawowych umiejętności koszykarskich. Każdy Ośrodek został wyposażony w niezbędny sprzęt 
sportowy oraz sprzęt multimedialny (komputer z oprogramowaniem oraz kamera z oprzyrządowaniem). 
Wszyscy zawodnicy/czki zostali ubezpieczeni.  
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 Program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w ośrodkach działających ze 
wsparciem jst to jest częścią szerszego, finansowanego przez MSiT, trójetapowego programu 
„Lekkoatletyka dla każdego!”. Program, uruchomiony w 2015 r., obejmuje ukierunkowane, 
lekkoatletyczne szkolenie młodzieży utalentowanej sportowo w gimnazjach (łącznie 1.700 osób). Zajęcia 
odbywają się 5 razy w tygodniu, pod opieką wysokiej klasy trenerów PZLA. Najważniejszymi zadaniami 
programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w ośrodkach działających ze 
wsparciem jst, jest współpraca z gminami tworzącymi gimnazjalne oddziały sportowe o profilu lekkiej 
atletyki (43 oddziały w całej Polsce) oraz próba rewitalizacji działania klubów sportowych, poprzez 
zatrudnienie trenerów, którzy we współpracy z miejscowymi klubami prowadzą grupy szkoleniowe dla 
młodzieży gimnazjalnej (53 grupy szkoleniowe w Polsce).  W 2015 r. sfinansowano też zakup 
specjalistycznego sprzętu treningowego na kwotę ponad 1.156.000  zł, który doposażył kluby i szkoły 
(łącznie 96 ośrodków w Polsce) oraz młodzież w osobisty sprzęt sportowy (dresy, koszulki, plecaki). 
Ośrodki lekkoatletyczne ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu m. in. 
zapewnienia bezpłatnego dostępu do obiektów sportowych będących  w gestii danej JST, co wpływa na 
wzrost aktywności klubów sportowych. Młodzież ma możliwość uzyskania dofinansowania do wyżywienia, 
a w razie konieczności – internatu. Dzięki temu program pomaga samym sportowcom (i ich rodzinom) 
podjąć decyzję o dalszej nauce i szkoleniu sportowym poza miejscem zamieszkania, tam, gdzie są 
najlepsze możliwości szkoleniowe dla młodego zawodnika.  

 Od września 2015 r. na terenie całej Polski rozpoczęło działalność 16 męskich i 16 żeńskich ośrodków 
szkolenia w piłce ręcznej (OSPR), po 2 w każdym województwie. Strukturalnie każdy OSPR tworzą: jedna 
szkoła ponadgimnazjalna, trzy gimnazja i sześć szkół podstawowych. Obecnie w projekcie uczestniczy 
blisko 5.000 uczniów, 400 trenerów i 300 szkół. Liczba uczestników będzie systematycznie wzrastać  
w miarę wypełniania się struktury szkolenia. Program zarządzany jest przez kierownika i jego dwóch 
zastępców, zatrudniono też 4 koordynatorów makroregionalnych i 16 koordynatorów wojewódzkich. 
Założeniem wdrożonego programu było doposażenie nowych ośrodków (szkół) w sprzęt podnoszący 
jakość szkolenia, w tym: przybory do prowadzenia urozmaiconego treningu (znaczniki, płotki, 
ekspandery), stroje sportowe i piłki, a także sprzęt do komunikacji metodyczno-szkoleniowej trenerów 
opartej na portalu CMS, będącego bazą informacji ułatwiającą zarządzanie zarówno w sferze 
organizacyjnej, jak i metodyczno-szkoleniowej, zestawy do pomiarów wydolności, kamery do analiz 
taktyczno-technicznych oraz rejestracji wydarzeń szkoleniowych i utrwalania wzorcowych zajęć  
i wykładów teoretycznych. W każdym województwie zatrudniono jednego fizjoterapeutę, pełniącego 
funkcję konsultanta, w celu przygotowania trenerów do ćwiczeń z zakresu profilaktyki urazów sportowych 
oraz do bezpośredniej pomocy w zakresie przywracania zawodników do pełnej sprawności po powstałych 
urazach. 
 

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: 
 Rok 2014 Rok 2015 

Liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 1.804.388 1.913.762 

Liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradni 1.786.058 1.859.721 

 Zadanie było realizowane zgodnie z planem. 
 

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 2015 r.:  
 W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków FRKF 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 Uniwersjadzie w sportach letnich i zimowych, utrzymano obowiązek wyboru przez polskie 
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związki sportowe organizacyjnej formy szkolenia (indywidualne i grupowe). Merytoryczną i finansową (ze 
środków FRKF) odpowiedzialność za SMS i OSSM, będące podstawową formą organizacyjną szkolenia 
grupowego, ponoszą PZS. Przed 2014 r. 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, a zatwierdzanych 
przez Departament Sportu Wyczynowego MSiT. 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 ze środków FRKF w roku 2015, związanych ze szkoleniem młodzieży 
uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem 
jednostek samorządu terytorialnego 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.  
W 2015 roku uruchomiono 3 nowe programy dofinansowania zadań ze środków FRKF w roku 2015, 
związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkolnych Ośrodkach Sportowych 
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w piłce ręcznej, koszykówce i lekkiej 
atletyce.  

 
Legislacyjne:  
 Decyzja nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Program dofinansowania 

zadań ze środków FRKF 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 Uniwersjadzie  
w sportach letnich i zimowych (obowiązująca w 2015 r.). 

 Decyzja nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Programu dofinansowania 
zadań ze środków FRKF w roku 2015, związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce 
siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu 
terytorialnego.  

 Decyzja nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Programu dofinansowania 
ze środków FRKF w roku 2015 szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w ośrodkach 
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. 

 Decyzja nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu dofinansowania 
ze środków FRKF w roku 2015 szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach 
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.  

 Decyzja nr 31 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Programu 
dofinansowania ze środków FRKF w roku 2015 szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce  
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.  

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 
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Finansowanie: 
 W 2015 roku, na dofinansowanie szkolenia indywidualnego i grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo 

ze środków FRKF podpisano 35 umów. Dofinansowanie wyniosło 104.961.425,89 zł. 
 Dofinansowanie ze środków FRKF działalności szkolnych ośrodków sportowych w piłce siatkowej wyniosło 

13.000.000 zł, w piłce ręcznej – 4.240.000 zł, w koszykówce – 2.500.000 zł, w lekkiej atletyce  
– 2.000.000 zł. 

  

Osiągnięte efekty:  

 W programie dofinansowania zadań związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży 
uzdolnionej sportowo uczestniczyło 5.753 zawodniczki 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 8.145 
sportowców w kategoriach młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. 

 W 2015 r. w ramach projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych 
Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem JST, łącznie w 144 szkołach, w zajęciach uczestniczyło  
5.397 uczniów, pod opieką 365 nauczycieli, 31 fizjoterapeutów i 31 lekarzy. Program nadzoruje  
4 koordynatorów regionalnych i 31 koordynatorów wojewódzkich. 

 W ramach programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce w ośrodkach działających ze 
wsparciem jst, od 1 października 2015 r. PZKosz uruchomił 34 Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego 
Młodzieży (dalej jako GOSSM lub Ośrodek): 16 męskich i 18 żeńskich. W każdym Ośrodku szkolonych jest 
od 12 do 24 zawodników/czek, którzy uczą się w klasach I-III szkoły gimnazjalnej. Proces szkoleniowy jest 
prowadzony przez 2 trenerów (trenera koszykówki oraz trenera przygotowania motorycznego), a opiekę 
medyczną sprawuje fizjoterapeuta. Trenerzy odpowiedzialni za szkolenie są dofinansowani ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszyscy zawodnicy/czki mają zapewnione dożywianie. Młodzież  
w GOSSM realizuje podstawę programową przewidzianą w szkole gimnazjalnej, natomiast w ramach 
szkolenia sportowego realizuje program szkolenia opracowany przez Wydział Szkolenia Departamentu 
Sportu PZKosz. W ramach ww. programu od poniedziałku do piątku odbywają się 3 jednostki treningowe 
po 45 minut każda. Poświęcone są one sprawności ogólnej  oraz kształtowaniu podstawowych 
umiejętności koszykarskich. Każdy Ośrodek został wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy oraz sprzęt 
multimedialny (komputer z oprogramowaniem oraz kamera z oprzyrządowaniem). Wszyscy 
zawodnicy/czki zostali ubezpieczeni.  

 Program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w ośrodkach działających ze 
wsparciem JST to jest częścią szerszego, finansowanego przez MSiT, trójetapowego programu 
„Lekkoatletyka dla każdego! Program szkolenia w ośrodkach”, uruchomiony w 2015 r. obejmuje 
ukierunkowane, lekkoatletyczne szkolenie młodzieży utalentowanej sportowo w gimnazjach (łącznie 
1.700 osób). Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, pod opieką wysokiej klasy trenerów PZLA. 
Najważniejszymi zadaniami programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce  
w ośrodkach działających ze wsparciem JST, jest współpraca z gminami tworzącymi gimnazjalne oddziały 
sportowe o profilu lekkiej atletyki (43 oddziały w całej Polsce) oraz próba rewitalizacji działania klubów 
sportowych, poprzez zatrudnienie trenerów, którzy we współpracy z miejscowymi klubami prowadzą 
grupy szkoleniowe dla młodzieży gimnazjalnej (53 grupy szkoleniowe w Polsce).  W 2015 r. sfinansowano 
też zakup specjalistycznego sprzętu treningowego na kwotę ponad 1.156.000  zł, który doposażył kluby  
i szkoły (łącznie 96 ośrodków w Polsce) oraz młodzież w osobisty sprzęt sportowy (dresy, koszulki, 
plecaki). Ośrodki lekkoatletyczne ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu 
m. in. zapewnienia bezpłatnego dostępu do obiektów sportowych będących  w gestii danej JST, co wpływa 
na wzrost aktywności klubów sportowych. Młodzież ma możliwość uzyskania dofinansowania do 
wyżywienia, a w razie konieczności – internatu. Dzięki temu program pomaga samym sportowcom 
(rodzinom) podjąć decyzję o dalszej nauce i szkoleniu sportowym poza miejscem zamieszkania, tam, gdzie 
są najlepsze możliwości szkoleniowe dla młodego zawodnika.  

 Od września 2015 r. na terenie całej Polski rozpoczęło działalność 16 męskich i 16 żeńskich ośrodków 
szkolenia w piłce ręcznej (OSPR), po 2 w każdym województwie. Strukturalnie każdy OSPR tworzą: jedna 
szkoła ponadgimnazjalna, trzy gimnazja i sześć szkół podstawowych. Obecnie w projekcie uczestniczy 
blisko 5000 uczniów, 400 trenerów i 300 szkół. Liczba uczestników będzie systematycznie wzrastać  
w miarę wypełniania się struktury szkolenia. Program zarządzany jest przez kierownika i jego dwóch 
zastępców, zatrudniono też 4 koordynatorów makroregionalnych i 16 koordynatorów wojewódzkich. 
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Założeniem wdrożonego programu było doposażenie nowych ośrodków (szkół) w sprzęt podnoszący 
jakość szkolenia, w tym: przybory do prowadzenia urozmaiconego treningu (znaczniki, płotki, 
ekspandery), stroje sportowe i piłki, a także sprzęt do komunikacji metodyczno-szkoleniowej trenerów 
opartej na portalu CMS, będącego bazą informacji ułatwiającą zarządzanie zarówno w sferze 
organizacyjnej, jak i metodyczno-szkoleniowej, zestawy do pomiarów wydolności, kamery do analiz 
taktyczno-technicznych oraz rejestracji wydarzeń szkoleniowych i utrwalania wzorcowych zajęć  
i wykładów teoretycznych. W każdym województwie zatrudniono jednego fizjoterapeutę, pełniącego 
funkcję konsultanta, w celu przygotowania trenerów do ćwiczeń z zakresu profilaktyki urazów sportowych 
oraz do bezpośredniej pomocy w zakresie przywracania zawodników do pełnej sprawności po powstałych 
urazach. 

 

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

 Zadanie było realizowane zgodnie z planem. 

NARZĘDZIE 12: STWORZENIE NOWEGO MODELU KSZTAŁCENIA I SZKOLEN IA 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, PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 W 2015 r. do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono sześć nowych zawodów 

poprzez wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.  
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie zmieniające z dnia 19 czerwca 
2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 954 oraz rozporządzenie zmieniające z dnia 6 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015, 
poz. 1873). 

 Zmiany dotyczyły również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (rozporządzenie zmieniające z dnia 16 stycznia 2015 r., 
Dz.  U.  z 2015 r., poz. 130 oraz rozporządzenie zmieniające z dnia 10 lipca  2015 r., Dz.  U.  z 2015 r., poz. 
1123). 

 Ponadto, od września 2015 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zapewniają uczniom praktyczną 
naukę zawodu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  
z 2015, poz. 1183). Najistotniejsze zmiany to:  

 zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania 
zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa  
o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym 
uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

 przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły, 

 określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu 
kształcenia, 

 zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie 
zajęć praktycznych, które są u niego realizowane. 

 
Programowe: 
 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 2015 był czwartym rokiem wdrażania reformy kształcenia zawodowego mającej na celu poprawę 

jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. W 2015 r. 
kontynuowano działania związane ze wspieraniem procesu wdrażania zmian w szkołach i placówkach, 
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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 było od 10 września 2013 r., w ścisłej współpracy z kuratoriami oświaty. 
Monitorowaniem objęte były zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne prowadzące kształcenie w 
zawodach. Monitorowanie było realizowane 3-etapowo wśród dyrektorów i nauczycieli szkół 
zawodowych z wykorzystaniem narzędzi online. Etapy procesu monitorowania dotyczyły 
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). 

– W 2015 r. przeprowadzono III etap monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych 
kształcenia w zawodach, którego głównym celem było zebranie informacji na temat procesu 
wdrażania PPKZ. Opracowano narzędzia do monitorowania. 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 2015 r. zorganizowano 3 konferencje upowszechniające wyniki monitorowania  
nt. „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia  
w zawodach” dla dyrektorów szkół, przedstawicieli KO, organów prowadzących szkoły 
zawodowe, PDN, CKP, CKU, CKZiU (423 uczestników). Po zakończeniu wszystkich etapów 
monitorowania opracowano i opublikowano raport podsumowujący trzy etapy monitorowania 
wdrażania PPKZ w szkołach pn. „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. 
Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015” 
– raport dostępny jest na stronie www.koweziu.edu.pl.  

– W 2015 r. w oparciu o opracowane w ramach projektu programy kursów doskonalących (w 2015 
r. opracowano 55 programów, łącznie w projekcie 50), przeprowadzono 216 szkoleń dla 
nauczycieli, dyrektorów i wizytatorów, w tym 142 szkolenia dla rad pedagogicznych (łącznie 
przeszkolono 5.099 osób). Przeprowadzono również 2 szkolenia nt. „Prowadzenie ewaluacji 
wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia”, w których 
udział wzięło 21 uczestników. 

– Zorganizowano 2 seminaria branżowe, w których wzięło udział 44 uczestników. Głównym celem 
seminariów było zebranie propozycji zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach.  

– W 2015 r. opracowano publikację pn. Zaproszenie do ewaluacji – zaproszenie do rozwoju. Poradnik 
dla szkół i placówek prowadzących kształcenie w zawodach. Poradnik został zamieszczony na stronie 
internetowej KOWEZiU oraz wysłany do 3.600 szkół zawodowych. 

 
 Włączenie pracodawców w system potwierdzania kwalifikacji w zawodach poprzez tworzenie przez 

pracodawców ośrodków egzaminacyjnych oraz powierzenie pracodawcom funkcji egzaminatorów: 
– W roku 2015 MEN kontynuowało działania mające na celu promocję współodpowiedzialności 

środowiska biznesu za system kształcenia zawodowego. W I kwartale 2015 r.  MEN prowadziło 
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. Zorganizowano 2 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. 

 
 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. W 2015 r. zakończono prace nad rekomendacjami dla regionów 
dotyczącymi przedsięwzięć podejmowanych w ramach RPO.  Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 czerwca 2015 r. uwzględniają upowszechnianie 
wszelkich form współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym 
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zwłaszcza z pracodawcami. 
 
 Upowszechnienie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych stanowiących elastyczną formę 

nabywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowujących do potwierdzenia kwalifikacji  
w systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych: 
– Informacja została zawarta w narzędziu 44. 

 
 Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli wszystkich szkół gimnazjalnych z zakresu realizacji doradztwa 

edukacyjno-zawodowego: 
– W 2015 roku w ramach projektu pn. „Edukacja dla pracy etap II”, realizowanego przez KOWEZiU, 

którego celem było wsparcie polskiego systemu edukacji w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-
zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie, przeprowadzono następujące szkolenia:  
 „Doradztwo zawodowe – Od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry placówek” 

(uczestnicy szkolenia:  doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrach Kształcenia Ustawicznego, 
Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, łącznie 
przeszkolono 100 osób) 

  „Kompetencje doradcy zawodowego – kształtowanie postaw proaktywnych uczniów” (szkolenie 
adresowane do dyrektorów gimnazjum oraz doradców zawodowych i nauczycieli realizujących 
zadania doradztwa zawodowego w gimnazjum, łącznie przeszkolono 13.872),   

 „Doradztwo zawodowe – wparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli” 
(uczestnicy szkolenia:  nauczyciele konsultanci/ doradcy metodyczni zatrudnionych w placówkach 
doskonalenia nauczycieli, przeszkolono 100 osób). 

– Pozostałe formy wsparcia w ramach zrealizowanych zadań projektu: 
 zorganizowano 2 konferencje na temat: „ Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy 

pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro”  z udziałem pracodawców, stowarzyszeń 
zawodowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, których celem było zachęcenie pracodawców 
do współpracy ze szkołami zawodowymi i zachęcenie ich do włączania się  w proces 
modyfikowania programów nauczania w poszczególnych zawodach, organizowania ośrodków 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych.  
W konferencjach wzięło udział 80 osób. 

– W 2015 r. kontynuowano rozbudowę portalu www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl o nowe 
funkcjonalności,  udostępniano kolejne materiały oraz publikowano artykuły dotyczące doradztwa 
edukacyjno-zawodowego (informacje gromadzili i opracowywali redaktorzy regionalni portalu). 
Odbyły się również dwa seminaria robocze poświęcone rozwijaniu funkcjonalności portalu, w których 
uczestniczyło łącznie 70 osób.   

 
 Doskonalenie podstawy programowej kształcenia w zawodach w oparciu o wyniki monitorowania: 

– W 2015 r. prowadzono konsultacje w formie ankiety na temat podstawy programowej kształcenia  
w zawodach celem lepszego dopasowania do potrzeb pracodawców i rynku pracy. Uczestnicy mogli 
ocenić ważność każdego zadania zawodowego i każdej umiejętności oraz wskazać brak jakiejś 
umiejętności lub kompetencji. 

– Ponadto w 2015 r. do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych zostało  sześć 
nowych zawodów: przetwórca ryb, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik przemysłu 
mody, jeździec, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  W 2015 r. 
opracowane zostały podstawy programowe dla trzech pierwszych zawodów tj. przetwórca ryb, 
technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik przemysłu mody (rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca  2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach – Dz. U. poz. 1123). Natomiast do kolejnych trzech zawodów 
wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1873), tj. dla zawodów: jeździec, kierowca 
mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, proces opracowywania i nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach rozpoczęto w 2016 r. 

 
 Działania prowadzone w zakresie szkolnictwa wyższego: 

– W ramach III osi priorytetowej pn. „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” PO WER ogłoszony 
został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs pn. „Studiujesz? Praktykuj!”. Konkurs ma 
na celu zapewnienie studentom możliwości odbycia wysokiej jakości staży, trwających nie krócej niż  
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1 miesiąc, związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach 
studiów. Zakres realizowanych zadań określa uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na 
staż. Staże stanowią elementy dodatkowe, wprowadzane równolegle do praktyk wymaganych 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

– Ponadto w ramach III osi priorytetowej PO WER (działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) 
opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych  
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Celem przedmiotowego projektu jest 
wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych 
w uczelniach zawodowych. W ramach projektu finansowane będą jedynie dodatkowe 3 miesiące 
praktyk, stanowiące uzupełnienie 3 miesięcy obligatoryjnych praktyk zawodowych odbywających się 
w ramach profilu praktycznego. 

Instytucjonalne: 

- 

Inne:  
 Promowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy organizatorów kształcenia z pracodawcami  

- realizacja III 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. 

 Uwzględnienie w PO WER działań związanych z powołaniem Rady Programowej ds. Kompetencji  
(w programie nazwanej Rada Programowa) i Sektorowych Rad ds. Kompetencji, składających się  
z przedstawicieli środowiska edukacji i biznesu, które będą wskazywać kierunki kształcenia zgodne  
z potrzebami gospodarki. 

 

Finansowanie: 
 Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” finansowany jest ze środków PO WER – alokacja na konkurs – 145 mln zł. 
 Projekt pozakonkursowy „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” będzie finansowany z funduszy strukturalnych w ramach PO WER. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Podjęto działania służące stworzeniu nowego modelu kształcenia zawodowego oraz promocji praktyk/staży 

wśród studentów. 
 Promowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy organizatorów kształcenia z pracodawcami - 

wyłonienie 7 laureatów konkursu w ramach III edycji konkursu „Pracodawca Jutra”. 
 Prace przygotowawcze i koncepcyjne nad utworzeniem Rady Programowej oraz sektorowych rad  

ds. kompetencji. Akceptacja przez Komitet Monitorujący kryteriów do konkursu w ramach działania 2.12  
PO WER na wyłonienie pierwszych 5 rad sektorowych. 

 Podczas Forum MSP, które miało miejsce 9 czerwca 2015 r., jedna ze ścieżek tematycznych była 
poświęcona współpracy przedsiębiorstw z edukacją i możliwych metod i narzędzi takiej współpracy. 

 W 2015 r. zrealizowano Galę III edycji Konkursu Pracodawca Jutra połączoną z debatą nad metodami 
współpracy przedsiębiorców z edukacją. 

 

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

 

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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
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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. Rozporządzenie, 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 informacyjnych oraz efekty kształcenia w zakresie poziomu znajomości 
języka obcego. W roku 2015 r. omawiane rozporządzenie nie uległo zmianom. 

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 
 Działania nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. 
 

Osiągnięte efekty:  
 W 2015 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 2015 r.:  
W 2015 r. nie realizowano działań w zakresie tego narzędzia. 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
- 

Osiągnięte efekty:  
- 

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

NARZĘDZIE 15: WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKOŁY I DOSKONALENIE 

SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  
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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: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
ORE 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 357) -  wprowadza wymagania wobec szkół i placówek, (wskazując na ich znaczenie w podnoszeniu 
jakości pracy szkoły lub placówki i w jej rozwoju organizacyjnym) oraz upoważnienie dla ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia, wymagań wobec 
szkół i placówek pozwalających też na badanie jakości ich pracy. Dotychczas wymagania stanowiły 
załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) - zrezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, 
podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A.  
W rozporządzeniu określono sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru 
pedagogicznego dla: pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów 
prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół  
i placówek (Dz.U. poz. 1214) -  określono wymagania wobec szkół i placówek niezbędne w celu tworzenia 
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej, zapewnienia uczniom warunków niezbędnych do rozwoju, podnoszenia jakości 
pracy szkoły/placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Nadając wymaganiom rangę odrębnego 
rozporządzenia, podkreślono, że wymagania zostały ustanowione dla szkół i placówek w celu wskazania 
im kierunków pracy i działań dotyczących: organizacji procesów oraz efektów kształcenia, wychowania  
i opieki, realizacji celów i zadań statutowych, tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, 
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz zarządzania szkołą lub placówką.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. poz. 1973).  
– Dostosowano listę form doskonalenia nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, do zmian w zakresie doskonalenia 
nauczycieli wprowadzonych w 2013 r. w przepisach dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli, 
poradni psychologiczno–pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych oraz bibliotek 
pedagogicznych (efektem zmiany jest możliwość dofinansowywania z tych środków 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);  

– zmieniono kryteria przyznawania środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 
szkoły, wśród kryteriów przyznawania środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 
szkoły uwzględniono kryterium zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb szkoły. 
 

Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 W roku 2015 w ramach projektu systemowego pn. „Program wzmocnienie efektywności systemu nadzoru 

pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III " (priorytet III PO KL) przeprowadzono: 
– 6 szkoleń doskonalących dla wizytatorów ds. ewaluacji (łącznie 1.243 osoby) podwyższających ich 

umiejętności dotyczące pozyskiwania i  analizowania danych na temat jakości pracy szkół i placówek 
oświatowych oraz formułowania na tej podstawie wniosków.  

– 12 konferencji dwudniowych (łącznie 1.052 osoby) skierowanych do pracowników placówek 
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wspomagania szkoły (PPP, BP, ODN) oraz JST w wykorzystywaniu wyników nadzoru pedagogicznego 
do tworzenia warunków do podejmowania decyzji prorozwojowych w szkołach i placówkach, a także 
tworzenia warunków do wypełniania wymagań państwa.  

– 1 konferencję współorganizowaną z UAM w Poznaniu „Szkoła z wyobraźnią” – popularyzacja dobrych 
praktyk w zakresie wypełniania wymagań państwa wobec szkół i placówek.  

– 1 konferencję międzynarodową – ok. 450 osób „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować 
dobrą szkołę”. 

– szkolenia dla osób z kadry kierowniczej szkół/placówek oraz członków rad pedagogicznych w zakresie 
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej (łącznie 12.829 osób). 

– szkolenia dla  nauczycieli wspierających szkoły w procesie wewnętrznej ewaluacji (610 osób). 
 W roku 2015 w ramach projektu systemowego pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół " (priorytet III POKL): 
– Przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne nt. systemu doskonalenia nauczycieli („Placówki 

doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we 
wspomaganiu szkół”, „Efekty wspomagania szkół i przedszkoli”). 

– Opracowano materiały merytoryczne (poradniki) adresowane do osób odpowiedzialnych za 
wspomaganie szkół i przedszkoli – 5 rodzajów publikacji o łącznym nakładzie 50.000  egzemplarzy  
(pt. „Jak wspomagać pracę szkół”, „Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy 
i samokształcenia”, „Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi”,  „Jak samorząd może wspierać 
szkoły”, „Sieci współpracy i samokształcenia – rozmowy o profilaktyce i wychowaniu”, „Nauczyciel 
w szkole uczącej się.” „Informacje o nowym systemie wspomagania”).  

– Opracowano 8 planów działania sieci współpracy i samokształcenia, służących doskonaleniu 
nauczycieli (w zakresie edukacji prawnej, edukacji międzykulturowej, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, współpracy z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością, bezpieczeństwa w szkole, 
pracy z uczniem z autyzmem). 

– Zorganizowano szkolenia na temat: 
 „Rola i zadania pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-

pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych we wspomaganiu szkół” – 300 osób,  
 „Rola i zadania dyrektorów szkół w zakresie rozwoju szkół i zewnętrznego wspomagania” – 1.196 

osób,  
 „Wykorzystanie narzędzi internetowych dostępnych na platformie Doskonaleniewsieci.pl do 

wspomagania szkół i przedszkoli” – 514 osób.  
– Zorganizowano spotkania konsultacyjne dla: 

 osób odpowiedzialnych za prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia – 1.500 osób,  
 osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół i przedszkoli – 100 osób.  

– Zorganizowano spotkania informacyjne nt. zmian w systemie doskonalenia dla 1600 osób. 
– Zorganizowano 17 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych nt. zmian w systemie 

doskonalenia nauczycieli -  1.883 pracowników systemu oświaty. 
– Przygotowano 20 materiałów multimedialnych - filmy szkoleniowe, prezentujące realizację 

procesowego wspomagania szkół i przedszkoli.  
 

Finansowanie:  
 Współfinansowanie z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej (PO KL, Priorytet III Wysoka jakość 

oświaty). 
 

Osiągnięte efekty:  
 Umocowanie w przepisach prawa oświatowego wymagań wobec szkół i placówek ze wskazaniem na ich 

znaczenie w podnoszeniu jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnym. 
 Rezygnacja z ustalania w raportach ewaluacyjnych poziomów spełniania wymagań, co pozwoli na 

koncentrację uwagi - zarówno szkół, jak i czytających raport z ewaluacji - na zawartych w nim 
informacjach o jakości pracy szkoły lub placówki zamiast na uproszczonej ocenie sumującej. 

 Uporządkowanie kwestii dotyczących dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.   
 Przygotowanie 2.010 pracowników systemu oświaty do realizacji zadań związanych z kompleksowym 

wspomaganiem szkół.  
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Zadanie realizowano  zgodnie z planem. 
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NARZĘDZIE 16. WZMOCN IENIE 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 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Działania realizowane przez MEN: 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozdział 8a „Pomoc materialna dla 

uczniów”, uczniowie mogą otrzymać wsparcie w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Udzielanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na 
realizację którego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ww. ustawy). 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej 
budżetu państwa poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie 
uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu "Bezpieczna  
i przyjazna szkoła", z której zwiększane są środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.  
– Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 1 listopada 2015 r. od  94,40 zł  do 236 zł 

miesięczne i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód 
uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. 
Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

– Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek ten może być przyznany w formie świadczenia 
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące 
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku może 
jednorazowo wynosić 590 zł.  

 Celem programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów 
edukacyjnych. 
W ramach programu w 2015 r. pomocy udzielano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych do 
kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, 
którzy w roku szkolnym 2015/2016 podjęli naukę w: 
– klasie III szkoły podstawowej,  
– klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  
– klasie IV technikum.  
Na podstawie kryterium dochodowego pomoc była udzielana dla uczniów, w przypadku gdy dochód  
w rodzinie, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U.2015.poz.114 ze zm.), w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 574 zł netto. 
Ponadto, 5% liczby uczniów z obszaru danej gminy uczęszczających do klas objętych programem, mogło 
skorzystać z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” poza kryterium dochodowym, na podstawie decyzji 
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dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Warunkiem uzyskania dofinansowania dla ww. grupy uczniów 
było wystąpienie w rodzinie co najmniej jednej z przesłanek, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 ze zm.), tj. m.in.: 
– ubóstwo, 
– sieroctwo, 
– bezdomność, 
– niepełnosprawność, 
– długotrwała lub ciężka choroba, 
– przemoc w rodzinie, 
– potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
– bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
– alkoholizm lub narkomania, 
– zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,  

przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków lokalnych, ekonomicznych i społecznych. 
 W 2015 r. z pomocy w formie dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, mogli skorzystać również 
uczniowie: 
– słabowidzący,  
– niesłyszący,  
– słabosłyszący,  
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej,  
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  

z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.),  uczęszczający w roku 
szkolnym 2015/2016 do:  
 szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, 
 gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, 
 zasadniczych szkół zawodowych,  
 liceów ogólnokształcących,  
 techników, 
 szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV, 
 ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, 
 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół 

baletowych. 
 W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku 
szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:  
– szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV),  
– gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), 
– szkół ponadgimnazjalnych. 
Dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów edukacyjnych. 

 W związku z występującymi  na terenie kraju nawałnicami oraz innymi negatywnymi zdarzeniami 
atmosferycznymi, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub które spowodowały 
zniszczenia w gospodarstwach domowych, Rada Ministrów wprowadziła Rządowy program pomocy 
dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów 
terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.  
W ramach programu  wystąpiły następujące narzędzia interwencji: 
– Zasiłek losowy na cele edukacyjne jako świadczenie pieniężne, którego wysokość wynosi 500 zł dla 
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jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej  
w wysokości do 3.000 zł lub 1.000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku 
celowego, w wysokości powyżej 3.000 zł. 

– Pomoc w formie 14-dniowego nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów 
uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości 
powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2015 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Pomoc 
w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego jest finansowana w wysokości do 1.300 zł na jednego 
ucznia. 

– Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci realizujących  
w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów 
uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-III szkoły podstawowej, uczniów 
uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – jeżeli ich rodzinom został przyznany 
zasiłek celowy na podstawie ustawy o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze 
stratami poniesionymi w 2015 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Zajęcia opiekuńcze i zajęcia 
terapeutyczno-edukacyjne są organizowane dla uczniów, którzy nie korzystają z wyjazdów 
edukacyjno-terapeutycznych. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-
edukacyjnych jest finansowana w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących  
w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu kwoty 1.000 zł i liczby dzieci lub uczniów 
uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności. 

Działania realizowane przez MSiT: 
 Celem podjętych działań 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 2015 r. „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 i badmintonowych, skateparków, torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego, tras oraz 
torów wrotkowych, rolkowych i nartorolkowych, lodowisk stałych oraz torów lodowych, obiektów  
i urządzeń lekkoatletycznych, siłowni plenerowych, ścieżek sprawnościowych, ścianek wspinaczkowych,  
a także: budowa pływalni na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu; budowa, przebudowa 
lub remont placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości  
i zmysłu równowagi u dzieci. W ramach tego programu w 2015 r. zakończono i rozliczono realizację  
285 zadań inwestycyjnych.  

 W ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” wspierane były inwestycje polegające na 
przebudowie lub remoncie istniejących obiektów, w celu poprawy warunków uprawiania sportu wraz  
z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się  
w niedostatecznym stanie technicznym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich 
i umożliwiających upowszechnianie sportu. Realizowane zadania dotyczyły przebudowy lub remontu  
(w tym dostosowania do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak  
w szczególności: sale gimnastyczne, hale sportowe, stadiony, kryte pływalnie, lodowiska stałe wraz  
z zapleczem, boiska sportowe, terenowe urządzenia sportowe. W 2015 r. zakończono i rozliczono 
realizację 106 zadań inwestycyjnych.  

 W 2015 r. wdrożony został „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”, którego celem jest rozwój  
i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji 
zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Założeniem 
programu jest, aby powstałe obiekty miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich był nieodpłatny. 
W ramach programu rozpoczęto realizację 51 zadań inwestycyjnych. 

 W roku 2015 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 



48 

 

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 2015 r. kontynuowano 
realizację 25 inwestycji, spośród których zakończono i rozliczono realizację 20 zadań. 

 
Legislacyjne: 
 Podstawą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. była uchwała 

nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom  
w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych (Dz.U. 938). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom  
i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów 
terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.  (Dz. U. poz. 1103.). 

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
 W 2015 r. na realizację pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano 

środki w wysokości 344,4 mln zł.  
 Na realizację pomocy dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano środki  

w wysokości 38,2 mln zł. 
 Na realizację pomocy dla dzieci i uczniów dotkniętymi skutkami niekorzystnych warunków 

atmosferycznych samorządy wydatkowały z budżetu państwa 873,1 tys. zł. 
 Na realizację programów sportowych dla uczniów łącznie przeznaczono ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej kwotę 230.940 tys. zł.  
 W ramach „Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” w 2015 r. w realizacji było łącznie  

715 inwestycji, w ramach których wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 186.889 tys. zł. W ramach 
„Programu modernizacji infrastruktury sportowej” w realizacji było 229 inwestycji (w tym  
2 odtworzeniowe), w ramach których wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 39.203 tys. zł.  
W ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” przekazano środki w wysokości  
4.027 tys. zł, natomiast na inwestycje kontynuowane w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury 
sportowej” przekazano kwotę 821 tys. zł. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Z pomocy skorzystało 512 tys. uczniów  w formie stypendiów szkolnych oraz prawie 14 tys. uczniów  

z zasiłków szkolnych. 
 Zgodnie z danymi otrzymanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z programu w 2015 r. skorzystało 

153.654 uczniów, w tym 70.669 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
 Z pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 

terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. skorzystało łącznie 1.156 dzieci i uczniów (w tym: 580 z zasiłku 
edukacyjnego w wysokości 1.000 zł, 576 z zasiłku edukacyjnego w wysokości 500 zł).  

 Wybudowane oraz zmodernizowane w ramach: „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej”, 
„Programu modernizacji infrastruktury sportowej”, „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” 
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. Powstała baza sportowa stanowi 
jeden z elementów organizowania uczniom środowiska przyjaznego, bezpiecznego i otwartego na 
otoczenie społeczne.  

 W roku 2015 w ramach programów sportowych skierowanych do uczniów łącznie zakończono i rozliczono 
realizację 414 zadań inwestycyjnych. 
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Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Cel realizowanego zadania jest osiągany poprzez rozszerzanie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej  

i zwiększanie dostępności, w szczególności dla dzieci i młodzieży, do nowoczesnych i wielofunkcyjnych 
obiektów sportowych, co z kolei jest czynnikiem mobilizującym, a często warunkującym uprawianie 
aktywności fizycznej. 

 Zadania realizowano zgodnie z planem. 
  

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:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
 Realizacja postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do 

artykułu 24 Konwencji, który zobowiązuje państwa ratyfikujące Konwencję do zapewnienia edukacji 
włączającej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na wszystkich szczeblach kształcenia, w przedszkolach  
i szkołach ogólnodostępnych.  
– System oświaty zapewnia możliwość organizacji kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych 

w zróżnicowanych formach: ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach wszystkich typów, innych 
formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych 
i specjalnych oraz ośrodkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Wyboru formy kształcenia dokonują 
rodzice, a ustawa o systemie oświaty wskazuje JST, do których zadań należy zapewnienie kształcenia 
specjalnego w zależności od potrzeb ucznia.  

– Szeroko rozumiana idea włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia w przedszkolach 
i szkołach ogólnodostępnych zawiera się we wprowadzanych zmianach w zakresie organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, których wdrażanie rozpoczęło się od 
września 2011 r. Wprowadzono wówczas zasadę, że niezależnie od rodzaju przedszkola i placówki 
oraz typu i rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, jego kształcenie odbywa się w oparciu o indywidulany program edukacyjno-
terapeutyczny.  

 W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był kierunek polityki oświatowej państwa pn. „Edukacja 
włączająca uczniów niepełnosprawnych”. 

 Kierunki realizacji zadań w ramach nadzoru pedagogicznego obejmują kontrole m. in.: 
– „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich 

zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej” - w publicznych przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych i/lub integracyjnych; 

– „Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego” - w publicznych poradniach 
psychologicznopedagogicznych. 

 
Legislacyjne: 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.) - zmiana wprowadzona przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1993): od 1 września 2015 r. 
uczniowie niepełnosprawni i ich pełnosprawni rówieśnicy, kontynuujący naukę w szkołach 
ogólnodostępnych, jak również integracyjnych i specjalnych, mają możliwość nauki języka migowego  
w swojej szkole. Zajęcia z nauki języka migowego mogą  być prowadzone na każdym etapie edukacyjnym, 
zgodnie z potrzebami uczniów. 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) - z dniem 1 stycznia 2016 r. 
obowiązkowo zatrudnia się dodatkowo w szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym 
są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone: 
– nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub 
– w przypadku klas I-III szkoły podstawowej - asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy  

o systemie oświaty, lub 
– pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
Obecność dodatkowo zatrudnionych ww. osób, znających dobrze potrzeby dziecka i jego indywidualne 
wzory zachowań, pozwoli na odpowiednie kierowanie uwagą dziecka i właściwe reagowanie na jego 
zachowanie. Dostosowanie procesu kształcenia ww. dzieci musi bowiem uwzględniać bardzo szerokie  
i zróżnicowane spektrum ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Powoduje to  konieczność wsparcia 
ww. grup uczniów w funkcjonowaniu w oddziale ogólnodostępnym poprzez zapewnienie obecności 
dodatkowo zatrudnionych osób, o których mowa powyżej. 

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w 2015 r. przygotowana została publikacja „Dziecko 

z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwania dla JST”.   
 W 2015 r. kontynuowane były działania związane z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji  

ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Członkami Agencji jest 29 krajów europejskich. W 2015 r. 
realizowane były projekty poświęcone m.in. podnoszeniu efektywności kształcenia wszystkich uczących 
się w edukacji włączającej, edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym, finansowaniu edukacji 
włączającej oraz analizie polityk oświatowych w obszarze edukacji włączającej. 

 

Finansowanie: 
 Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, 

otrzymują zwiększone środki finansowe w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej, na 
podstawie wydawanego w każdym roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające 
zakres realizowanych przez daną jednostkę zadań oświatowych. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Wprowadzenie możliwości nauki języka migowego ma na celu zwiększenie dostępu do tego rodzaju 

komunikacji i powinno prowadzić do zmniejszenia ryzyka narastania problemów edukacyjnych 
i emocjonalnych uczniów niesłyszących, sprzyjając osiąganiu przez nich lepszych efektów kształcenia. 
Ponadto ma umożliwić pełnosprawnym uczniom nabywanie umiejętności komunikowania się 
z niesłyszącymi rówieśnikami. 

 Wprowadzenie obowiązku zatrudniania dodatkowej kadry przyczyni się do zapewnienia uczniom 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
uczęszczającym do przedszkoli ogólnodostępnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół 
ogólnodostępnych realizacji ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uwarunkowanych 
ww. niepełnosprawnościami. Zapewni również lepsze funkcjonowanie w przedszkolu, innej formie 
wychowania przedszkolnego czy szkole dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz dziecka  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Korzyści z wprowadzenia tego rozwiązania będą także zauważalne 
dla pozostałych uczniów oddziału, do którego uczęszcza uczeń z ww. niepełnosprawnością np. lepsza 
koncentracja podczas zajęć, uczenie się modelowych zachowań wspierających osobę niepełnosprawną. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Należy kontynuować działania legislacyjne związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży 



51 

 

z niepełnosprawnościami wsparcia w systemie edukacji.  
 Wypracowaniu kolejnych rozwiązań służy  ogólnopolska debata „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra 

Zmiana”. Podczas debat oświatowych w panelach dyskusyjnych omawiane są kwestie dotyczące edukacji 
włączającej (jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w jaki sposób efektywnie organizować współpracę w zakresie 
zapewnienia im wsparcia) oraz jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty 
kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotychczas debaty odbyły się  
w Gorzowie Wlkp., Białymstoku, Krakowie, Katowicach. 

 W celu intensyfikacji prac dotyczących opracowania założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty obejmujących rozwiązania systemowe w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, powstała konieczność powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Zespołu do spraw 
specjalnych potrzeb edukacyjnych jako organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej. Zadaniem 
Zespołu jest opracowanie propozycji zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przekazanie ich do dnia 30 czerwca 2016 r. Ministrowi Edukacji 
Narodowej. W skład Zespołu powołane zostały osoby działające w obszarze specjalnych potrzeb 
edukacyjnych: nauczyciele i specjaliści, partnerzy społeczni, przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego i uczelni wyższych. 

 

NARZĘDZIE 18  ROZWÓJ  POSTAW PROZDROWOTNYCH I PROŚRODOWISKOWYCH WŚRÓD DZIECI I 

MŁODZIEŻY  

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 2015 r.:  
Działania realizowane przez MSiT: 
W 2015 r. wspierano następujące przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów): 
 Projekt powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”: 

Realizacja projektu polegała na systematycznym, powszechnym udziale dzieci w pozalekcyjnych zajęciach 
nauki pływania w grupach 15 osobowych. Realizowano 20-godzinny kurs nauki pływania obejmujący  
4 poziomy umiejętności do opanowania. Realizacja zajęć z pływania przyczyniła się do upowszechnienia 
umiejętności pływania,  także wśród dzieci, które mają utrudniony dostęp do pływalni oraz do wdrażania 
umiejętności bezpiecznego zachowania się nad wodą, a także zapobiegania utonięciom. Projekt 
skierowano do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Przedsięwzięcie realizowano na terenie  
16 województw. W projekcie udział wzięło 96.479 uczestników, przyporządkowanych do 6.804 grup 
pływackich. W ramach realizacji zadania zawarto 120 umów na łączną kwotę 12.639 730 zł. 

 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.  

 W ramach realizacji projektu „Mały Mistrz” zawarto 13 umów  na kwotę 3.007.841 zł. Umowy były 
zawarte z operatorami wojewódzkimi oraz operatorem ogólnopolskim. Projekt realizowano  
w województwach: dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, 
podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim, wielkopolskim. Operatorami projektu 
były Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe, natomiast w wojewódzkie pomorskim operatorem projektu 
była Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. Z kolei Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego był 
operatorem krajowym projektu. Projekt realizowany był na terenie 11 województw, swoim zasięgiem 
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objął: 2.034 szkół, 4.178 klas, 81.548 uczniów.  
 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 sportowych były 
prowadzone w wymiarze 3 razy w tygodniu, w 90-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach 15-20 
osobowych. W ramach realizacji projektu „MultiSport” zawarto 17 umów na kwotę 5.164.022 zł. Projekt 
został wdrożony w 16 województwach. W realizację projektu zaangażowanych było 678 gmin, 1.065 grup 
ćwiczebnych oraz 25.832 uczestników.  

 Ponadto realizowano kampanie, akcje medialne, projekty edukacyjne i inne działania promujące sport dla 
wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży  
(w tym akcji „Stop zwolnieniom z WF-u”).  
– Zawarto 7 umów na łączną kwotę 1.375.599 zł.  
– Głównym działaniem w ramach akcji „Stop zwolnieniom z WF-u” była produkcja dwóch spotów 

telewizyjnych z udziałem skoczków narciarskich i jednego spotu radiowego oraz ich emisja w telewizji 
ogólnopolskiej na antenie TV Polsat, Eska TV oraz na antenie RMF FM i RMF MAX. Ich skumulowana 
liczba odbiorców wg raportów medialnych wyniosła 26 952 955.  

 Dodatkowymi działaniami była promocja akcji podczas Baltic Sail (2-5 lipca 2015 r.), organizacja Dnia 
Dziecka w KPRM z łączną liczbą 20.000 uczestników, a także  promocja spotów na kanale YouTube, 
podczas której, wg raportu medialnego, odnotowano 571.282 odbiorców. 

 Nadal realizowano działania związane z rozwojem kariery dwutorowej sportowców. Pierwsza wersja 
Programu powstała w 2014 r. Program był  skierowany do młodzieży szczególnie utalentowanej sportowo 
oraz zawodników uprawiających sport na najwyższym poziomie (wyczynowo), obejmował wszystkie 
sporty olimpijskie i  paraolimpijskie. Działania adresowane były do trzech grup potencjalnych 
beneficjentów: Młody sportowiec – uczeń, Sportowiec – student, Sportowiec na rynku pracy,  
z uwzględnieniem punktów zwrotnych w edukacji sportowca: zakończenie edukacji szkolnej / rozpoczęcie 
studiów oraz zakończenie edukacji / wejście na rynek pracy. W 2015 r. przeprowadzono dwa konkursy.  
W Programie 2015-2017 (przyjętym przez Ministra Sportu i Turystyki 26 stycznia 2015 r.) dokonano zmian 
w stosunku do jego poprzedniej wersji polegających  na:   
– skróceniu okresu realizacji zadania z 4-letniego na 3-letni,  
– dostosowaniu ogólnej kwoty dofinansowania ze środków budżetu państwa i wkładu własnego 

wykonawcy zadania,  
– dostosowaniu mierników realizacji zadania do jego rozliczenia pod względem merytorycznym, a nie 

finansowym, 
– uwzględnieniu szczególnego udziału uczniów SMS i NSMS. 

 W zakresie infrastruktury sportowej realizowane były programy mające na celu m.in. poprawę stanu 
szkolnej infrastruktury sportowej oraz zwiększenie dostępności pływalni krytych. 

 W ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” budowa, przebudowa i remonty 
obiektów przyszkolnych stanowiła priorytet inwestycyjny, w tym w szczególności obiektów: 
– pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub szkolnych hal sportowych,  
– budowa pływalni na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu.  
W ramach tego programu w 2015 r. zakończono i rozliczono realizację 285 zadań inwestycyjnych. 

 W roku 2015 kontynuowane były także inwestycje realizowane w ramach „Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej”, który w całości dedykowany był wsparciu budowy i modernizacji szkolnych 
obiektów sportowych. Dofinansowaniem objęte były obiekty zlokalizowane na terenie szkoły bądź w jej 
najbliższym sąsiedztwie, połączone z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem itp. W 2015 r. 
kontynuowano realizację 25 inwestycji, spośród których zakończono i rozliczono realizację 20 zadań.  

 Działania na rzecz tworzenia warunków dla uprawiania aktywności fizycznej realizowane były także  
w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej”, w ramach którego modernizowane były 
istniejące obiekty sportowe znajdujące się w niedostatecznym stanie technicznym (w tym również kryte 
pływalnie), a także wdrożony został nowy program inwestycyjny – „Program rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej”, którego celem jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, 
przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również 
umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Założeniem programu jest, aby powstałe obiekty miały 
charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich był nieodpłatny. W ramach programu rozpoczęto realizację 
51 zadań inwestycyjnych.  
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W 2015 r. były również kontynuowane akcje „Bezpieczny Stok” i „Bezpieczna Woda”. 
 W ramach akcji „Bezpieczny Stok”, na mocy umowy ze Stowarzyszeniem Polskie Stacje Narciarskie  

i Turystyczne, wyróżniono dwie części: 
 w pierwszej przeprowadzono 15 akcji informacyjno-promocyjnych w 15 wybranych stacjach 

narciarskich,  
 w drugiej przeprowadzono zajęcia dla uczniów wybranych 10 szkół, która zakończyła się  

w grudniu 2015 r.  
– Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej podczas zimowego 

wypoczynku na stokach.  Akcja realizowana była przez MSiT we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne – głównego partnera Akcji, przy wsparciu MEN, MSW,  
KG Policji oraz GOPR i TOPR. 

– W imprezach uczestniczyło około 3.000 dzieci i młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 7 do 16 
roku życia wraz z nauczycielami i wychowawcami. Dodatkowo, jako pilotaż, odwiedzono w 2015 r. 
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowym Sączu, co spowodowało chęć kontynuacji takiej akcji  
w podobnych placówkach w następnych sezonach. Elementami zajęć, które cieszyły się największym 
zainteresowaniem, były: quiz dotyczący znajomości zasad bezpieczeństwa na stoku lub trasie 
narciarskiej, jak również dopasowanie kasku i informacje od ratowników na temat nart skitourowych  
i zachowania się w dużych górach. 

– W ramach akcji dystrybuowano następujące materiały informacyjno-edukacyjne: książeczkę 
informacyjną i kolorowankę „Bezpieczny Stok” dla najmłodszych.  

 Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda” skierowana była do dzieci i młodzieży szkolnej, do 
rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz całego środowiska wodniackiego. Celem akcji była 
popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. MSiT realizowało letnią edycję akcji we współpracy z WOPR, MEN, 
MSW i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu KG Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Na potrzeby akcji MSiT wydrukowało broszury (60 tys. egz. oraz plakaty - 
1 tys. szt.). 

 Ponadto w ramach dofinansowania zadań publicznych zleconych w otwartym konkursie ofert w obszarze 
turystyki przeprowadzono zajęcia dla 1.359 uczniów klas 3-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów  
z całej Polski w zakresie problematyki bezpieczeństwa i profilaktyki zachowań nad wodą. Na potrzeby 
projektu przygotowano również malowanki z grą planszową „Bezpieczne wakacje nad wodą” dla dzieci 
klas 3-6 szkoły podstawowej w ilości 1.200 egzemplarzy. Przygotowano scenariusz, projekt oraz 
wydrukowano komiks „Bądź bezpieczny nad wodą” dla dzieci klas 1-3 klas gimnazjalnych w ilości 700 
egzemplarzy. Opracowano i wydrukowano zafoliowane, składane informatory w liczbie 1.300 szt.,  
w których w przystępny sposób pokazano schemat zachowania się podczas zagrożenia. Dodatkowo 
rozdano: 700 szt. rękawków do nauki pływania dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych, czepki 
kąpielowe w ilości 1.200 szt. i małe apteczki pierwszej pomocy z logo akcji „Bezpieczna woda” w ilości 
1.200 szt. Opracowano plakat w nakładzie 300 szt. informujący i promujący akcję „Bezpieczna woda” oraz 
powielono na płytach DVD w ilości 150 szt. przygotowany podczas projektu pilotażowego film 
instruktażowy. 

 
Legislacyjne: 
 MEN, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, upowszechniał informacje o obowiązkach wynikających 

z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  
Programowe: 
Działanie realizowane przez MEN: 
 Podniesiono kompetencje zawodowe nauczycieli i wychowawców realizujących podstawę programową  

w zakresie treści zawartych w edukacji zdrowotnej - zrealizowano szkolenie pn. „Program wychowawczy  
i program profilaktyki szkoły” (Ośrodek Rozwoju Edukacji - ORE) oraz upowszechniono materiały 
edukacyjne na stronie internetowej MEN i ORE. 

 Prowadzono działania informacyjne skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców oraz organów 
prowadzących, w zakresie organizacji środowiska szkolnego sprzyjającego kształtowaniu zdrowych 
nawyków żywieniowych  - zorganizowano konferencję pn. „Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją  
w kapitał społeczny” oraz upowszechniano materiały edukacyjne poprzez stronę internetową ORE. 

 W ramach dalszego upowszechniania programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ) zorganizowano 
szkolenia dla wojewódzkich, regionalnych oraz szkolnych koordynatorów programu SzPZ: 
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– „Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie”; 
– „Szkoła Promująca Zdrowie – tworzenie lokalnych strategii służących zwiększaniu zasobu szkół 

promujących zdrowie”; 
– „Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości pracy szkół promujących zdrowie”. 

 Zorganizowano wręczenie Krajowych Certyfikatów SzPZ (minister edukacji narodowej przyznał krajowy 
certyfikat kolejnym 33 szkołom - łącznie 175 szkół posiada to wyróżnienie). 

 Upowszechniono informacje na temat możliwych do podjęcia działań w zakresie tworzenia środowiska 
szkolnego wolnego od niekorzystnej dla zdrowia żywności poprzez bezpośrednią korespondencję do 
dyrektorów szkół, zamieszczenie na stronie internetowej MEN oraz ORE informacji o Banku Dobrych 
Praktyk, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych 
w szkołach w zakresie edukacji zdrowotnej. 

 Upowszechniono, m.in. poprzez stronę internetową bezpiecznaszkola.men.gov.pl, informacje o programie 
„Owoce i warzywa w szkole” oraz edukacyjnych działaniach towarzyszących jego realizacji. 
 

Działanie realizowane przez MZ: 
 Realizowano „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 

2012-2016”, w którym grupą odbiorców są m. in. uczniowie, młodzi dorośli oraz nauczyciele, pedagodzy, 
pracownicy systemu ochrony zdrowia. 

 Realizowano Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, obszar tematyczny ochrona zdrowia: 
– Projekt KIK/33 – „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do 

małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, realizowany przez Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

– Projekt KIK/34 – „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację 
społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”,  realizowany przez Instytut Żywności  
i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, 

– Projekt KIK/68  - „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 
tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, w ramach którego Główny Inspektorat Sanitarny 
realizował II edycję programu edukacyjnego pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (opisany poniżej). 

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynowała realizację „Narodowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015”. 

 
Działania realizowane przez GIS: 
Realizowano następujące programy: 

- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 
- Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, 
- Program edukacyjny „Czyste Powietrze  Wokół Nas”  
- Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie,  proszę” 
- Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”  
- Opracowanie nowego programu zdrowotnej edukacji antytytoniowej. 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 
– Głównym celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie 

trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez 
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność 
indywidualną i wolny wybór jednostki. Wśród założeń programu celem nadrzędnym podejmowanych 
działań jest zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia  
i aktywności fizycznej na zdrowie. 

– W roku szkolnym 2014/2015 Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polską Federacją 
Producentów Żywienia Związek Pracodawców realizowała IX edycję Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”. Działaniami programowymi zostali objęci uczniowie V i VI klas 
szkół podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych na terenie całego kraju. 

– Działania programowe zrealizowane były pod hasłem „Rodzino Trzymaj Formę!” z myślą o niezwykle 
ważnym aspekcie, jakim jest rola rodzica w procesie kształtowania prozdrowotnych zachować 
u dziecka. Realizacja Programu sprzyjała zwiększeniu zaangażowania rodziców, których właściwa 
postawa i odpowiednie wzorce zachowań stanowiły wzmocnienie oddziaływań programu w procesie 
edukacji młodzieży szkolnej.   

– Istotnym wzmocnieniem działań programowych było przeprowadzenie przez organizatorów 
programu, IV edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. W tegorocznej edycji, 
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konkurs objął swoim zasięgiem łącznie 18 powiatów z sześciu województw: dolnośląskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz świętokrzyskiego. 

 Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 
– W roku szkolnym 2014/2015 została zrealizowana II edycja programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak 

dbać o miłość?”, w ramach projektu KIK/68  - „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, opracowanego przez 
dr. Krzysztofa Wojcieszka. Zgodnie z założeniami program edukacyjny ma być realizowany do 2016 r.  
i swym zasięgiem objąć 65% szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Ofertę programową 
przedstawiono 5.352 szkołom ponadgimnazjalnym, co stanowiło ok. 79,59% wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w kraju (wg danych z 16 WSSE).  W działania programowe zostali zaangażowani 
również rodzice uczniów (24.850 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 przeprowadzili 1.289 wizytacji w szkołach. Program edukacyjny pt. „ARS, 
czyli jak dbać o miłość” został wysoko oceniony zarówno przez młodzież, jak i szkolnych 
koordynatorów. Szkolni koordynatorzy (48,84%) ocenili zaangażowanie uczniów, jako bardzo dobre. 
Prawie połowa realizatorów pozytywnie oceniała treści merytoryczne programu (50% - jako bardzo 
dobre, 30% - jako doskonałe). W większości szkół wysoko oceniono również wsparcie dyrekcji danej 
placówki, (ponad 45% - jako bardzo dobre, ok. 28% - jako doskonałe). Materiały pomocnicze 
doskonale oceniło 35% szkolnych koordynatorów. Powiatowi koordynatorzy wysoko ocenili 
zaangażowanie szkolnych koordynatorów, (ponad 40% - jako bardzo dobre, ponad 35% - jako 
doskonałe). Zdecydowana większość szkół ponadgimnazjalnych realizująca program (ponad 77%), 
zadeklarowała udział w kolejnej edycji w roku szkolnym 2015/2016. Po realizacji II edycji programu 
przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów, z pozyskanych danych wynika, że blisko 88% 
uczniów chętnie uczestniczyło w zajęciach. Prawie dla wszystkich ankietowanych treści były 
zrozumiałe – 93,5 %. Uczniowie stwierdzili również, że dobrze (24%), bardzo dobrze (36%) lub 
celująco (20,6%) opanowali treści programowe i pogłębili swoją wiedzę (65%). Dla około 87% 
badanych, formy prowadzenia zajęć były ciekawe i mogli w nich aktywnie uczestniczyć (86%). 
Większość uczestników programu uważa, że jest on ważny oraz że należy go proponować młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych (prawie 90%). Młodzież chciałaby, aby w przyszłości ich dzieci uczestniczyły 
w podobnych zajęciach (80%). 

– Podsumowując II 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. 

 Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze  
Wokół Nas” 
– Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest adresowany do 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-6 lat) oraz ich rodziców i opiekunów. 
Realizowany jest w ramach działań profilaktycznych na terenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach. Głównym jego celem jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 
narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw 
wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu  
z osobami palącymi. 

– W roku szkolnym 2014/2015 (VII edycja) programem edukacyjnym objęto 4.228 przedszkoli, co 
stanowi 40,51% tych placówek w całym kraju. Ponadto w realizacji programu wzięło udział   
3.441 oddziałów przedszkolnych, co stanowi 38,53% tych placówek w Polsce, oraz 109 innych form 
wychowania przedszkolnego (5,11%). Łącznie do programu przystąpiło 7.778 placówek wychowania 
przedszkolnego.  

– Liczba rodziców uczestniczących w programie wyniosła 188.847 osób. Łączna liczba dzieci 
uczestniczących w VII edycji programu to 281.656. Liczba dzieci w przedziale wiekowym 5-6 lat 
biorących udział w programie wynosi 241.554. 

 Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I -III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie,  
proszę” 
– Program „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Kształtuje u najmłodszych postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Uświadamia, że nie tylko czynne, ale i bierne 
palenie jest szkodliwe dla zdrowia. Przyjęte w programie założenia, cele, treści kształcenia i metody 
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ich realizacji sprzyjały wzmacnianiu w uczniach pozytywnych zachowań oraz umiejętności 
asertywnego radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu. Tematykę spotkań realizowano  
w ramach zajęć warsztatowych zgodnie ze scenariuszami, stosując metody aktywizujące np. „burza 
mózgów”, „narysuj i napisz”, wierszyki-rymowanki, krzyżówki, układanki. 

– Program w wielu szkołach był rozszerzany o dodatkowe działania m.in.: konkursy, wystawy, 
inscenizacje, prelekcje, pogadanki, happeningi. Do V edycji (rok szkolny 2014/2015) programu 
przystąpiło 6.133 szkół podstawowych, co stanowi 48,4% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. 
Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 w programie udział wzięło 374.703 uczniów. Odsetek szkół 
realizujących program w porównaniu z poprzednią edycją zwiększył się o 2,7 punktów procentowych 
(z 45,7% do 48,4%). 
 

 Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”  
– Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest adresowany do uczniów starszych klas szkół 

podstawowych i gimnazjów. Program ten zwiększa odpowiedzialność za własne zdrowie wśród 
uczniów oraz kształtuje postawy wspierania ludzi, którzy pragną zerwać z nałogiem. Konstrukcja 
programu uwzględnia zajęcia, podczas których młodzież uczy się asertywności. Do realizacji V edycji 
programu przystąpiło 3.807 szkół podstawowych (28,3%) oraz 2.997 gimnazjów (45,6%). Łącznie 
udział wzięło 6.804 szkół. Program objął swoim zasięgiem 366.050 uczniów. Efektem realizacji 
programu jest wzrost wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości palenia oraz jego wpływu na 
stan zdrowia. Ponad 80% uczniów realizujących program wskazało, że poszerzyło wiedzę na temat 
negatywnego wpływu palenia  na zdrowie i skutków  zdrowotnych palenia tytoniu. Dzięki ciekawym 
zajęciom warsztatowym młodzież kształtuje postawy asertywne wobec palących, podejmuje 
zobowiązanie do niepalenia i czyni starania, aby przekonać innych do niepalenia lub zerwania  
z nałogiem. Ponad 70% uczniów przyznało, że zajęcia korzystnie wpłynęły na umiejętność radzenia 
sobie z presją otoczenia. 
 

 Opracowanie nowego programu zdrowotnej edukacji antytytoniowej 
– Idea opracowania nowego programu antytytoniowego powstała w związku z potrzebą wprowadzenia 

metod edukacji zgodnych z oczekiwaniami współczesnych dzieci.  
– Jednocześnie dane epidemiologiczne wskazują, że istnieje potrzeba dalszej edukacji dzieci w zakresie 

profilaktyki palenia tytoniu. Uzasadnieniem dla konieczności prowadzenia dalszej edukacji są wyniki 
badań, które wykazują, że 30,3% dorosłych (w wieku 15 lat i więcej) to obecni codzienni palacze 
tytoniu. 

– Grupa, do której skierowany jest program profilaktyki antytytoniowej, to dzieci w IV klasie szkoły 
podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Uzasadnieniem do skierowania programu do tej grupy są 
wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie. Wynika z nich, że większość 
dorosłych palaczy podjęła próby palenia tytoniu, będąc jeszcze nastolatkami. Wg badań HBSC z 2010 
r. dzieci po pierwsze papierosy sięgają już w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Zachowania ryzykowne, 
takie jak palenie tytoniu, picie alkoholu oraz używanie narkotyków, są często podejmowane przez 
młodzież w wieku 12-18 lat, przy czym okres krytyczny przypada w przypadku pierwszych kontaktów  
z alkoholem i nikotyną na przedział 9-10 lat.  

– Na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano przeprowadzenie edycji pilotażowej w wybranych 
województwach. 

 
Instytucjonalne: 
Działania realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 W ramach udzielania pomocy i wsparcia rodzicom dzieci, które piją alkohol oraz propagowania działań 

edukacyjnych zaadresowanych do rodziców mających na celu zaangażowanie ich w oddziaływania 
profilaktyczne i kształtowanie ich umiejętności wychowawczych dofinansowano prowadzenie 
ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi pijących alkohol i ich rodziców. W ramach projektu 
funkcjonuje telefon „Pomarańczowa Linia” 0 801 14 00 68 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00-20.00). Osoby dyżurujące przy telefonie mają za zadanie udzielać wsparcia i konsultacji we 
wszelkich sprawach związanych z piciem alkoholu (lub sięganiem po inne substancje psychoaktywne) 
przez młodych ludzi oraz członków rodzin, kierować do miejsc, gdzie mogą uzyskać dalszą pomoc, 
zarówno młodzi ludzie, jak ich rodzice. 

 Zorganizowano ogólnopolską konferencję szkoleniową „Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole, 
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nastawiona na systemowe wspieranie pozytywnych zachowań”, w której uczestniczyło około 110 osób  
z terenu całego kraju.  

 W celu zwiększania efektywności programów profilaktycznych i upowszechniania standardów jakości 
programów profilaktycznych, we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i IPiN, prowadzono Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych.  

 Celem upowszechniania nowoczesnych technik i programów do pracy profilaktycznej z młodymi ludźmi 
kontynuowano współpracę z redakcją miesięcznika Remedium, publikowano wkładkę edukacyjną 
dotyczącą problematyki alkoholu i zagrożeń związanych z jego używaniem przez młodzież oraz 
promowano zdrowy styl życia. Scenariusze ukazują się co miesiąc (5 numerów w roku 2015). Gimnazja  
z terenu całego kraju, należące do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz deklarujące chęć udziału  
w projekcie, zostały wyposażone we wszystkie numery ze scenariuszami.  

 Udzielono wsparcia merytorycznego i organizacyjnego licznym przedsięwzięciom edukacyjnym - również 
poprzez udzielenie patronatu, udostępnianie materiałów edukacyjnych lub współfinansowanie 
przedsięwzięcia: 
– Młodzieżowa Szkoła Liderów - Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych z Mikołowa; 
– seminarium nt. „Jak to jest z uzależnieniami od środków psychoaktywnych? w Mikołowie; 
– szkolenie wodzirejów i animatorów zabaw bezalkoholowych; 
– „Wesele Wesel”, czyli  spotkanie małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe i osób promujących 

zabawy bez alkoholu;  
– Dni Trzeźwości w Kamesznicy;  
– konferencja „Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycja w lokalny kapitał społeczny” organizowana 

przez ORE;  
– debata regionalna „Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień” organizowana przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;  
– konferencja „Wychowanie do przyszłości. Promocja zdrowia psychicznego w edukacji 

wczesnoszkolnej” organizowana przez Centrum Pozytywnej Edukacji. 
 W celu podnoszenia kompetencji wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-

wychowawczych zrealizowano szkolenie w wymiarze 120 godzin dla 65 pracowników świetlic dla dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym  

 Zrealizowano  ogólnopolską konferencję szkoleniową „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym” dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-
wychowawczych oraz innych profesjonalistów zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom z problemem 
alkoholowym, której tematy skupiły się na interdyscyplinarnym podejściu do szeroko rozumianych 
problemów dzieci wychowujących i wzrastających w rodzinach z problemem alkoholowym oraz kwestii 
skutecznej pomocy dzieciom z takich środowisk.  

 W ramach projektu „Razem Raźniej” przesłano pakiety edukacyjne do współpracujących świetlic 
socjoterapeutycznych oraz samorządów lokalnych prowadzących takie placówki, zawierające publikacje 
dotyczące pracy z rodzinami z problemem alkoholowym, wspierania rodziców dzieci uczestniczących w 
zajęciach w świetlicy oraz scenariusze zajęć z młodymi ludźmi dotyczące profilaktyki używania substancji 
psychoaktywnych. 

 Podjęto współpracę z różnymi podmiotami i organizacjami przy organizacji kilku konferencji 
szkoleniowych dotyczących szkód zdrowotnych u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. 

 

Finansowanie: 
 Zadania realizowane przez MEN finansowane były z budżetu MEN/ORE oraz w ramach 2 projektów 

systemowych: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi - II etap”  
i „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. 

 Na realizację zadań realizowanych przez MSiT przeznaczono ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla  
Uczniów:  
– zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”   

–  
12.915.101 zł; 

– ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Projekt „Mały Mistrz” – 3.007.841 zł; Projekt 
„MultiSport” – 5.164.022 zł;  

– ze środków budżetu państwa (cz. 25): kampanie, akcji medialne, projekty edukacyjne i inne działania 
promujących sport dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem promocji aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży  – 1.375.599 zł 
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 Na realizację programów infrastrukturalnych MSiT przeznaczono w 2015 r. ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej następujące kwoty dofinansowania: 
– w ramach „Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” 186.889 tys. zł,- w ramach 

„Programu modernizacji infrastruktury sportowej” 39.203 tys. zł,  
– w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” 4.027 tys. zł 
– na inwestycje kontynuowane z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”  821 tys. zł. 

 Koszt akcji dot. bezpieczeństwa:  
– akcja „Bezpieczna woda” – 35.100,00 zł (źródło: budżet państwa); 
– akcja „Bezpieczny stok” – 80.000,00 zł (źródło: budżet państwa). 

 
Na realizację zadań przez MZ wydatkowano: 
 Działania realizowane w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

opracowanego na lata 2012-2016”: Część: 46 – Zdrowie, Dział: 851- Ochrona Zdrowia, Rozdział: 85152  
- Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 2.804.061,51 zł. 

 Działania realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Budżet 
państwa cz. 46, wysokość nakładów – ok. 360.000,00 zł. 

 W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 
– Projekt KIK/33 - Budżet Środków Europejskich oraz Budżet Środków Krajowych Część 46;  

wysokość nakładów w 2015 r. : 3.574.571,78 zł (łącznie kwota grantu oraz współfinansowanie 
krajowe), 

– Projekt KIK/34 - Budżet Środków Europejskich oraz Budżet Środków Krajowych Część 46;  
wysokość nakładów w 2015 r.: 4.523.499,65 zł (łącznie kwota grantu oraz współfinansowanie 
krajowe), 

– Projekt KIK/68 - Budżet Środków Europejskich oraz Budżet Środków Krajowych Część 46;  
wysokość nakładów w 2015 r.: 3.086.232,14 zł (łącznie kwota grantu oraz współfinansowanie 
krajowe). 

 
Na realizację zadań przez GIS wydatkowano: 
 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” - program realizowany jest przez Główny Inspektorat 

Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców na zasadzie partnerstwa, 
nakłady ze strony GIS w roku 2015 wyniosły 217,71 tyś. zł.  

 Cztery programy: 
– Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste 

Powietrze  Wokół Nas”, 
– Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I -III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie,  

proszę”, 
– Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, 
– Opracowanie nowego programu zdrowotnej edukacji antytytoniowej, 
sfinansowane zostały z budżetu GIS (część budżetu państwa), w wysokości 40.285,50 zł. 

 

Osiągnięte efekty:  
Działania realizowane przez MSiT: 
 Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją obiektów sportowych 

przyczynia się do poprawy stanu szkolnej infrastruktury sportowej a także zwiększenia dostępności  
m.in. pływalni krytych. 

 Przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży: 
– 96.479 uczestników projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”; 
– 81.548 uczestników projektu Mały Mistrz; 
– 25.832 uczestników projektu MultiSport. 

 W ramach akcji „Bezpieczny stok”: 
– 15 akcji informacyjno-promocyjnych w 15 wybranych stacjach narciarskich; w ramach akcji 

dystrybuowano następujące materiały informacyjno-edukacyjne: książeczka i kolorowankę dla 
najmłodszych „Bezpieczny Stok”; 

– przeprowadzono zajęcia dla uczniów wybranych 10 szkół w zakresie bezpiecznego uprawiania 
rekreacji zimowej; w zajęciach uczestniczyło łącznie około 3 000 dzieci i młodzieży  w przedziale 
wiekowym od 7 do 16 roku życia. 
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 W ramach akcji „Bezpieczna woda”, w ramach dofinansowania zadań publicznych zleconych w otwartym 
konkursie ofert w obszarze turystyki: 
– przeprowadzono zajęcia dla 1.359 uczniów klas 3-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów z całej 

Polski w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz profilaktyki zachowań nad wodą; na potrzeby 
projektu opracowano i wydrukowano 1.200 egzemplarzy malowanek z grą planszową dla uczniów 
klas 3-6 szkoły podstawowej „Bezpieczne wakacje nad wodą” oraz 700 egzemplarzy komiksów „Bądź 
bezpieczny nad wodą” dla uczniów 1-3 klas gimnazjalnych. 

 Ponadto: 
– wydrukowano 60 tys. egz. broszur i 1 tys. szt. plakatów; 
– opracowano i wydrukowano zafoliowane, składane informatory w liczbie 1.300 szt.; 
– rozdano 700 szt. rękawków do nauki pływania, 1.200 szt. czepków kąpielowych, 1.200 szt. małych 

apteczek pierwszej pomocy z logo akcji „Bezpieczna woda”; 
– powielono na płytach DVD film instruktażowy w liczbie 150 szt. 

 
Działania realizowane przez MZ: 
 W ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 

2012-2016”: 
– Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa: 

 Podejmowano działania służące wzrostowi poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS (kampanie). 
 Przeprowadzono szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: 

 szkolenia dla pracowników medycznych, nauczycieli, pedagogów oraz innych grup 
zawodowych, 

 szkolenia certyfikacyjne na doradców prowadzących poradnictwo okołotestowe  
w zakresie HIV/AIDS, 

 kursy szkoleniowe oferowane na portalu edukacyjnym Krajowego Centrum ds. AIDS  
- http://www.hiv-aids.edu.pl. 

– Opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-edukacyjne dostosowane do 
potrzeb indywidualnego odbiorcy. 

– Zapewniono szeroką ofertę informacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS. 
 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” w IX edycji realizowany był na podstawie założeń 

programowych i zaproponowanej metodyki w 8.805 szkołach (42,2% wszystkich szkół podstawowych  
i gimnazjów w Polsce z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Odbiorcami IX edycji programu było 802.948 
uczniów gimnazjów oraz V-VI klas szkół podstawowych. Ponadto 94.569 uczniów, uczących się w klasach 
nierealizujących całości programu sporadycznie uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach. 

 W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:  
– Projekt KIK/33 – w 2015 r. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu prowadził działania edukacyjne  

i profilaktyczne dot. zdrowia jamy ustnej, skierowane do dzieci, nauczycieli przedszkolnych i rodziców 
w 2.313 przedszkolach na terenie całej Polski.  

– Projekt KIK/34 – Realizowane były działania edukacyjne dot. zdrowego odżywiania, profilaktyki  
i aktywności fizycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 
W programie wzięło udział 1.600 placówek. 

– Projekt KIK/68 - w roku 2015 Główny Inspektorat Sanitarny realizował program edukacyjny „ARS, czyli 
jak dbać o miłość?” w 2.600 szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce (40,84%), dot. zagrożeń, jakie 
niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych. Działaniami edukacyjnymi objęto 134.711 
uczniów, co stanowi 26,95% uczniów tego typu szkół (na podstawie danych z 16 WSSE). 

 Działania realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyczyniły się 
do podniesienia wiedzy nauczycieli i wychowawców z zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci  
i młodzieży oraz zwiększenia kompetencji dotyczących stosowania skutecznych strategii profilaktycznych. 

 Działania organizowane przez MEN/ORE przyczyniły się do upowszechnienia wśród uczniów, rodziców  
i nauczycieli wiedzy na temat działań możliwych do podjęcia w zakresie promocji zdrowia, w tym 
kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych uczniów, oraz do popularyzacji przykładów dobrych 
praktyk realizowanych w szkołach w zakresie edukacji zdrowotnej. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Cel realizowanego zadania jest osiągany m.in. poprzez tworzenie warunków do uprawiania aktywności 

fizycznej.  
 W zakresie działań związanych z realizacją programu kariery dwutorowej istniała obawa, że żadna  

http://www.hiv-aids.edu.pl/
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z istniejących organizacji pozarządowych nie dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację zadania  
w pożądanym kształcie. W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursów zdecydowano o zleceniu badania, 
aby na podstawie jego wyników przygotować nowy zmodyfikowany program. Badanie wykonała firma 
DELab Uniwersytet Warszawski na zlecenie MSiT.  
– Przedmiotem badania była identyfikacja głównych trudności wiążących się z łączeniem nauki i/lub 

pracy z karierą sportową i określenia stopnia powszechności ich występowania u sportowców 
uczących się i/lub pracujących. Badanie miało także na celu ustalenie odsetka sportowców 
wskazujących niewielkie problemy lub ich brak w łączeniu kariery sportowej z edukacją, studiami lub 
karierą zawodową.  Kontekst instytucjonalny kariery dwutorowej był badany za pośrednictwem 
analizy udogodnień/utrudnień organizacyjnych oraz proceduralnych na uczelniach wyższych  
w zakresie możliwości łączenia edukacji z karierą sportową. 

– W wyniku tego badania stwierdzono m.in.: 
 niewystarczającą elastyczność rozwiązań umożliwiających dostosowywanie grafiku treningów  

i wyjazdów na zgrupowania i zawody do harmonogramu roku szkolnego/akademickiego, 
 zbyt słabe wsparcie uczących się sportowców ze strony związków sportowych, 
 brak stabilności finansowania, co sprawia, że sportowcy albo korzystają ze wsparcia rodziny  

i późno usamodzielniają się finansowo, albo podejmują pracę zarobkową. Powoduje to ich 
nadmierne obciążenie i może niekorzystnie wpływać na wyniki sportowe.  

 Zadania nałożone na Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w „Narodowym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zostały zrealizowane w zakresie 
założonym podczas tworzenia programu. Działania PARPA przyczyniły się do zwiększenia kompetencji 
osób zajmujących problematyką alkoholową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży. 

 Programy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowane są zgodnie  
z harmonogramem. Działania będą kontynuowane w 2016 r.  

 Zadania zaplanowane przez MEN/ORE zostały zrealizowane. 

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 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
Instytut Badań Edukacyjnych  

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Instytut Badań Edukacyjnych realizował projekt PO KL „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz 

instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. 

Finansowanie:  
 W 2015 r. na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości 65.043.890,46 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  

przeprowadzono badania, przygotowano raporty i sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące nauczania 
matematyki, historii, przedmiotów przyrodniczych, języków nowożytnych,  a także filozofii i wychowania 
fizycznego we wszystkich typach szkół, w tym w szkołach zawodowych;   

 Zrealizowano badania na reprezentatywnych próbach (czasem z wykorzystaniem technik konsultacji 
społecznych), które stały się podstawą sformułowania rekomendacji dla nauczania i systemu edukacji,  
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np. „Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI”,” Umiejętności 
maturzystów 2015”; 

 Przeprowadzono badania ewaluacyjne programów, realizowanych w celu wspomagania zmian 
wprowadzanych w  systemie oświaty, w tym przykładowo Poddziałania 9.1.2 pt. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych”;  

 Przygotowano diagnozy, będące rzetelną podstawą oceny funkcjonowania szkół, np. „Diagnoza stanu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów 
szkół i osób realizujących doradztwo”, „Diagnoza umiejętności szóstoklasistów”, „Laboratorium myślenia. 
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce (2011-2014)”, „Potrzeby nauczycieli szkół 
zawodowych w zakresie nauczania języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotów 
przyrodniczych”; 

 Opracowano pogłębione analizy, w których wykorzystano wyniki badań własnych oraz dane zastane  
np. w raporcie „Bilans zmian instytucjonalnych. Polska oświata w okresie transformacji”; 

 Podsumowano wyniki badań i wskazano na ich podstawie kierunki potrzebnych zmian w oświacie,  
np. w raporcie „Dynamika przemian w edukacji i diagnoza dalszych problemów do rozwiązania”; 

 Opracowano koncepcje badań, które mogą być w przyszłości wykorzystywane do realizacji badań 
podłużnych, w tym bardzo ważną koncepcje badania nakładów na edukację;   

 Wykonano wiele badań, dotyczących różnych aspektów pracy szkoły, i przygotowano rekomendacje,  
a także poradniki i broszury informacyjne dotyczące przebadanych obszarów (np. Bezpieczeństwo uczniów 
i klimat społeczny w Polskich szkołach, SALA - katalog rozwiązań przestrzennych sali lekcyjnej w nauczaniu 
wczesnoszkolnym, Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną? 
Poradnik dla szkół);  

 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  
i  nauczycieli, przykładowo opracowanie pt.  „Język i Komunikacja JK. Skala obserwacyjna dla  nauczycieli”;  

 Opracowano roczny „Raport o stanie edukacji 2015”, poświęcony prywatnym i publicznym wydatkom na 
oświatę.   

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Projekt jest realizowany zgodnie z planem. Wszystkie jego cele zostały osiągnięte poprzez wykonanie 

założonych zadań i przygotowanie produktów. W roku 2015 opracowano 41 raportów z badań, w tym 
raporty podsumowujące przemiany edukacyjne w Polsce.    

 

ETAP ŻYCIA :  EDUKACJA NA POZIOM IE  WYŻSZYM  

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:  
- 
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Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 W 2015 r. prowadzone były prace nad centralnym monitoringiem karier zawodowych absolwentów, 

opartym na zanonimizowanych danych ZUS, wprowadzonym na mocy nowelizacji ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym z 2014 r. W marcu 2015 r. przeprowadzona została faza testowa. MNiSW 
przekazało we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) dane z systemu POL-on do ZUS, 
które w ciągu trzech miesięcy połączono z danymi ZUS (m.in. dot. podstawy wymiaru składek)  
i zanonimizowano. Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, wyniki edycji testowej nie były 
publikowane. We wrześniu 2015 r. MNiSW przekazało do ZUS dane z systemu POL-on dot. absolwentów, 
którzy ukończyli studia w 2014 r., które w połączeniu z danymi z ZUS, będą wykorzystane w pierwszej 
edycji monitoringu karier zawodowych absolwentów – publikacja wyników została zaplanowana w maju 
2016 r.  

 

Finansowanie: 
 Działania nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Rzetelne informacje o losach absolwentów są niezbędne, by ocenić wpływ studiów wyższych na 

powodzenie na rynku pracy. Wyniki badań monitoringu centralnego będą ważną informacją wpływającą 
na zarządzanie uczelnią. Dotyczy to np. promocji szkoły i polityki w zakresie kształcenia – struktury 
kierunków studiów czy wielkości naboru. Uzyskane wyniki powinny być elementem wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości kształcenia uczelni oraz umożliwiać lepsze dopasowanie programów studiów 
do potrzeb społeczno-gospodarczych. Z punktu widzenia kandydatów na studia, informacje dotyczące 
m.in. zatrudnialności oraz zarobków absolwentów danej uczelni lub kierunku będą z pewnością jednym  
z kryteriów wyboru dla kandydatów na studia. Rząd po uwzględnieniu perspektywy rynku pracy będzie 
mógł lepiej dopasować politykę w zakresie kształcenia. Opinia publiczna natomiast uzyska dostęp do 
obiektywnej informacji nt. efektywności kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. 

 Raporty ustawowego monitoringu centralnego udostępnione zostały na stronie 
www.absolwenci.nauka.gov.pl.  

 

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 2015 r.: 
Legislacyjne: 
 W 2015 r. opublikowano trzy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące 

finansowania zadań w obszarze działalności dydaktycznej, tj.: 

 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 463); 

 w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/
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projakościowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 159); 

 w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych  
z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach 
niepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 193). 

Sposoby naliczenia dotacji, określone w ww. rozporządzeniach, mają zastosowanie do dotacji 
przyznawanych dla uczelni na 2015 r. oraz na kolejne lata. 
  

 Środki z dotacji projakościowej zostały rozdysponowane w 2015 r. na następujące cele 
– dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowych Naukowych Ośrodków 

Wiodących (KNOW), w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych 
stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych 
stypendiów naukowych dla studentów – 91.553 tys. zł (art. 94b ust. 1 pkt 1 ustawy); 

– dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów, 
który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny programowej  
– 18.673 tys. zł (art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy); 

– finansowaniem zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
prowadzonych w uczelniach niepublicznych – 3.514 tys. zł (art. 94b ust. 1 pkt 4 ustawy); 

– finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla nie więcej niż 30% najlepszych 
doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych – 103.210 tys. zł (art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy) 

 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 opartą na ocenie 
efektów kształcenia. 

 W ramach systemu POL-on udostępniono studentom informację o uczelniach (tzw. lista ostrzeżeń), które 
nie przestrzegają prawa oraz o kierunkach studiów, które otrzymały negatywną ocenę PKA. 

Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 

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

  

Osiągnięte efekty:  

 Opublikowano tzw. „listę 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 2015 r.:  
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Legislacyjne: 
 W 2015 r. opublikowano trzy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące 

finansowania zadań w obszarze działalności dydaktycznej, tj.: 

 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 463); 

 w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 159); 

 w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych  
z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach 
niepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 193). 

Sposoby naliczenia dotacji, określone w ww. rozporządzeniach, mają zastosowanie do dotacji 
przyznawanych dla uczelni na 2015 r. oraz na kolejne lata.  

 Zmiany wdrożone w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych, w szczególności w naliczeniu dotacji podstawowej, mają na celu ograniczenie 
wieloetatowości zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz zachęcić uczelnie do prowadzenia badań 
naukowych, a także zapewnić lepszą jakość procesu dydaktycznego, co również powinno korzystnie 
wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia i badań naukowych.  

 Natomiast zmiany wprowadzone w pozostałych dwóch rozporządzeniach mają charakter głównie 
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. 
Wprowadzone zmiany pozwalają na optymalne rozdysponowanie środków dotacji „projakościowej” 
przeznaczonych na jej poszczególne strumienie. 

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 W 2015 r. jednej jednostce organizacyjnej nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. 

Jednostka ta będzie otrzymywać dofinansowanie z dotacji projakościowej w latach 2015–2019. Aktualnie 
11 podmiotów posiada status KNOW. 

 W 2015 r. dokonano także wyboru 20 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących 
kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny 
programowej. Jednostki te otrzymają dofinansowanie w latach 2015‒2017. 

  

Finansowanie: 

 Dotacje, których podział odbywa się na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji  
z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, finansowane są ze środków krajowych  
w ramach części budżetowych będących w dyspozycji poszczególnych ministrów nadzorujących uczelnie 
publiczne. Natomiast dotacje, których podział odbywa się na postawie pozostałych dwóch rozporządzeń, 
finansowane są ze środków krajowych w ramach części budżetowej 38 ‒ Szkolnictwo wyższe, będącej  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zgodnie z art. 93i art. 94b ust. 3 ustawy 
‒ Prawo o szkolnictwie wyższym wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie działalności 
uczelni publicznych waloryzowane są corocznie o wskaźnik określony w ustawie budżetowej.  

 

Osiągnięte efekty:  
 Dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych w 2015 r. otrzymało 59 publicznych 

uczelni akademickich oraz 6 uczelni niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, 4 uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe finansowane z budżetu 
państwa – na zasadach uczelni publicznych – na podstawie odrębnych ustaw, 3 publiczne uczelnie 
wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, 15 uczelni publicznych nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 10 uczelni publicznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (w tym Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie), 2 uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej oraz 11 jednostek KNOW. 

 Natomiast dotację podmiotową na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, 
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kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymanie 
uczelni w tym na remonty, tj. dotację podstawową z budżetu ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego otrzymało 95 publicznych uczelni akademickich i zawodowych, 6 uczelni prowadzonych przez 
kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa – na zasadach uczelni publicznych – na 
podstawie odrębnych ustaw oraz 5 publicznych uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej (w zakresie kształcenia osób cywilnych). 
 

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 2015 r.: 
Legislacyjne: 
 11 lipca 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw, która przewiduje następujące rozwiązania: 
– wprowadzenie tzw. „studiów dualnych”, tj. studiów, w których kształcenie odbywa się przemiennie na 

uczelni oraz u pracodawców w formie praktyk; 
– umożliwienie prowadzenia 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; 

– 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 ramach III osi priorytetowej PO WER opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego  

pn. Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich  
o zróżnicowanych profilach. W ramach projektu wypracowane zostaną przez MNiSW, we współpracy  
z przedstawicielami środowiska akademickiego, naukowego oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli 
pracodawców lub organizacji pracodawców, programy studiów doktoranckich. Programy będą odnosiły 
się zarówno do profilowania studiów (profil badawczy; zawodowy; przemysłowy), jak i określenia 
podstawowych efektów kształcenia oraz metod ich osiągania przez studentów. Programy będą dotyczyły 
studiów doktoranckich dla wszystkich obszarów kształcenia, w tym dla studiów prowadzonych w zakresie 
więcej niż jednego obszaru oraz prowadzonych przez więcej niż jedną jednostkę naukową. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 

 Działania nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. 

 

Osiągnięte efekty:  

 Wdrażane były przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
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 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 2015 r.:  

Legislacyjne: 
 11 lipca 2014 r. 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: 
– wyraźny podział uczelni na uczelnie zawodowe (prowadzące kształcenie wyłącznie w profilu 

praktycznym, rozwijając praktyczne umiejętności studentów) oraz uczelnie akademickie 
(zobowiązane do prowadzenia badań naukowych); 

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

Programowe:  
 W 2015 r. realizowane były projekty w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju 

Kompetencji finansowanego ze środków PO KL. Założenia konkursu skupiały się na wyłonieniu do 
realizacji projektów mających na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie 
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże  i praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Zakres merytoryczny projektów 
obejmował wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez 
pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).  W wyniku 
rozstrzygniętego przez NCBR konkursu dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne  
i kompetencje interpersonalne realizowane były w 55 szkołach wyższych:  
– 31 publicznych, 
– 24 niepublicznych.  

 W 2015 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Kompetencji, finansowany 
ze środków PO WER. 

  

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

dotacji celowej. 
 W ramach pierwszego konkursu w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji wydatkowano w 2015 r. 

środki w kwocie ponad 45 mln zł. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2015 r. w ramach PO WER wyniosła 
250 mln zł. 

Osiągnięte efekty:  
 Realizowano działania służące wzmocnieniu 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  
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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 realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 

 W 2015 r. realizowane były projekty w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji finansowanego ze środków PO KL. Założenia konkursu skupiały się na wyłonieniu do 
realizacji projektów mających na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie 
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i  praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Zakres merytoryczny projektów 
obejmował wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez 
pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).  Poprzez realizację 
projektów wspierane były zarówno kierunki społeczne, ścisłe, jak i humanistyczne. Działania zostały 
skupione na podnoszeniu u studentów kompetencji zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań 
specyficznych dla poszczególnych zawodów, kompetencji interpersonalnych (np. współpraca w grupie, 
prowadzenie negocjacji, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem), kompetencji przedsiębiorczych 
(kreatywność, planowanie strategiczne, tworzenie biznes-planu, zarządzanie czasem) oraz kompetencji 
analitycznych w środowisku nowoczesnych technologii (w tym m. in.: twórcze rozwiązywanie problemów, 
analizowanie, formułowanie wniosków oraz posługiwanie się programami komputerowymi 
wykorzystywanymi w danej dziedzinie). Rozwój ww. kompetencji uczestników projektów odbywał się za 
pomocą: staży, praktyk poza uczelnią, warsztatów, wizyt studyjnych, certyfikowanych szkoleń, zajęć 
dodatkowych prowadzonych przez przedsiębiorców oraz paneli dyskusyjnych.  

 W 2015 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Kompetencji, finansowany 
ze środków PO WER. 

Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 W 2015 r. w dalszym ciągu realizowane były działania promocyjne na rzecz podejmowania studiów na 

kierunkach ścisłych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. W 2015 r. kontynuowano 
m.in. akcje Dziewczyny na Politechniki, Dziewczyny do ścisłych, L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki jak 
również FameLab. 

 W 2015 r. zrealizowano kampanię społeczną „Zawód naukowiec” zachęcającą uczniów i studentów do 
wyboru kariery naukowej. W akcji zgodziło się wziąć udział jedenaścioro wybitnych polskich naukowców 
zarówno młodego, jak i średniego pokolenia. Pełnili oni funkcję Ambasadorów Nauki. 

 W 2015 r. realizowany był program „MALUCH na uczelni”. Program ma pomóc studentom, doktorantom  
i wszystkim pracownikom uczelni w łączeniu nauki i pracy z opieką nad dziećmi. Ma zapobiegać sytuacjom, 
gdy pojawienie się dziecka zmusza młodych rodziców do przerwania studiów czy rezygnacji z pracy 
naukowej. Program jest też odpowiedzią na częsty problem z miejscami opieki w placówkach 
samorządowych, na przykład przy braku meldunku w danej gminie. W ramach pierwszej edycji programu 
dofinansowanie otrzymały 43 uczelnie oferujące 1.436 miejsc opieki dla dzieci studentów i pracowników 
akademickich z 12 województw. 

 W 2015 r. kontynuowane były działania NCBR, NCN oraz MNiSW służące prawidłowej realizacji zasady 
równości szans w szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Finansowanie: 
 W ramach programu „MALUCH na uczelni” dofinansowano projekty na łączną kwotę 9.255.017 zł. 
 W 2014 r. NCBR ogłosił pilotażową edycję Programu Rozwoju Kompetencji, w ramach którego realizowano 

w 2015 r. 73 projekty rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje studentów na łączną kwotę 
ponad 61 mln zł. 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od początku patronuje konkursowi FameLab, w roku 
2015 ufundowało nagrodę specjalną. 

 Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska – w 2015 r. 
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stypendium wyniosło: na poziomie doktoratu – 30.000 zł, habilitacji – 35.000 zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Realizowane były projekty rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje studentów. 
 Realizowano działania służące prawidłowej realizacji zasady równości szans w szkolnictwie wyższym 

i nauce. 
 

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, MRPiPS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Jednym z ważniejszych działań podejmowanych przez Ministra Zdrowia w celu zwiększenia liczby lekarzy 

w Polsce jest wspieranie wzrostu limitu przyjęć na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny. Na 
podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572, z późn. zm.), Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa,  
w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych 
uczelniach, uwzględniając w szczególności możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na 
absolwentów tych kierunków. Propozycje przyjęć opracowywane są na podstawie możliwości 
dydaktycznych uczelni, zatem po analizie dokonanej zarówno w zakresie bazy kadrowej, jak i materialnej 
danej uczelni. Z uwagi na politykę wspierania wzrostu limitu przyjęć na powyższe kierunki,  
w ww. rozporządzeniu uwzględniany jest najwyższy możliwy do zapewnienia przez uczelnię limit przyjęć.  
– W roku akademickim 2015/2016 limit przyjęć na kierunek lekarski prowadzony w formie stacjonarnej 

w języku polskim wynosił 3.589 miejsc, a na kierunek lekarsko-dentystyczny 810 miejsc. 
 W Ministerstwie Zdrowia został opracowany projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. zniesienia ograniczeń 
czasowych, które występują w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, odnoszących się do składania 
egzaminu PESoz - osoby, które ukończyły szkolenie specjalizacyjne, ale nie zdawały, bądź nie uzyskały 
pozytywnego wyniku egzaminu w określonym terminie będą mogły przystąpić do PESoz. Dotyczy to także 
tych osób, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie.  
– Projektowane rozwiązania uproszczą także procedury w zakresie dopuszczania do egzaminu PESoz – 

rozdzielony został etap potwierdzenia realizacji programu szkolenia od etapu zgłaszania do egzaminu. 
Zasady przeprowadzania PESoz zostały dookreślone, m.in. w zakresie praw i obowiązków zdających  
i komisji egzaminacyjnych. W projekcie ujęto też zmiany w zakresie postępowania kwalifikacyjnego, 
które będzie prowadzone w przez wojewodę.  

– 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 prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Wprowadzono także 
rozwiązania umożliwiające kontrolę realizacji procesu przedmiotowego kształcenia.  

– Jednocześnie przygotowano wstępny projekt rozporządzenia wykonawczego do projektowanej 
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ustawy, który szczegółowo reguluje kwestie dot. uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt ustawy został dostosowany do zmian dot.  
m.in. kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów wprowadzonych 
ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), tj. zawiera przepisy umożliwiające realizację procedur 
stosowanych w trakcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych (SMK).  

 W 2015 r. kontynuowane były prace w zakresie zmian ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy Prawo 
farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
-   prowadzone w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw.  

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada 2015 
r. Wprowadzone tą ustawą zmiany przede wszystkim dostosowały istniejące przepisy do planowanego 
uruchomienia SMK. Przedmiotowe zmiany obejmują w szczególności: 
dotyczy farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych 
– 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 (EKS), stanowiącej potwierdzenie 
realizacji programu specjalizacji i jej ukończenia w SMK oraz poszerzenie katalogu przesłanek do 
skreślenia diagnosty laboratoryjnego i farmaceuty z listy diagnostów laboratoryjnych/farmaceutów  
odbywających specjalizację o niedopełnienie obowiązku bieżącego uzupełniania ww. karty; 

– 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 
(CMKP), 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, umożliwiającą ocenę formalną wniosku oraz przeprowadzenia 
postępowania w SMK. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce, w którym dana osoba zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne  
(dotychczas postępowanie było prowadzone w jednostkach szkolących przy udziale konsultantów 
wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody). Przyjęty w projekcie model służy usprawnieniu  
i skróceniu postępowania kwalifikacyjnego, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych 
spoczywających na osobach, które zamierzają rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, jednocześnie 
ujednolici i uporządkuje procedury w tym zakresie; 

– zmianę w sposobie dopuszczania diagnosty laboratoryjnego i farmaceuty do egzaminu 
specjalizacyjnego – odpowiednio PESDL i PESF, umożliwiającą przeprowadzanie tej procedury w SMK. 
Na gruncie dotychczasowych przepisów procedura ta była kilkuetapowa i brały w niej udział ośrodki 
wojewódzkie oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna (PKE), która podejmowała decyzję  
o dopuszczeniu do egzaminu. W przypadku stwierdzenia, iż dana osoba nie zrealizowała wszystkich 
elementów szkolenia specjalizacyjnego, nie mogła ona przystąpić do egzaminu. Przepisy nie określały 
jednak, w jakim trybie może ona uzupełnić brakujące elementy programu szkolenia. Przyjęte  
w ustawie rozwiązania pozwolą uniknąć dotychczasowych problemów i uproszczą procedury w 
zakresie dopuszczania do egzaminu. Rozdzielony został etap potwierdzenia realizacji programu 
szkolenia od etapu zgłaszania do egzaminu. Podmiotem właściwym do weryfikacji odbycia szkolenia 
specjalizacyjnego zgodnie z jego programem jest wojewoda, który będzie opierał swe rozstrzygnięcia 
na opinii konsultantów krajowych, właściwych w danej dziedzinie. Jeśli dana osoba nie odbyła w pełni 
szkolenia specjalizacyjnego, wojewoda skieruje ją do odpowiedniej jednostki szkolącej w celu odbycia 
brakujących elementów programu i określi termin ich realizacji. Osoba, która ukończyła szkolenie 
specjalizacyjne zgodnie z jego programem, co zostanie potwierdzone przez wojewodę, będzie mogła 
zgłosić się do egzaminu PESDL/PESF; 

– wprowadzenie przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych na 
wzór rozwiązań przyjętych dla farmaceutów w tym zakresie; 
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– rozszerzenie zakresu rejestru farmaceutów o informacje dotyczące dopełnienia obowiązku 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

dotyczy ratowników medycznych i  dyspozytorów medycznych 
– w zakresie kształcenia przeddyplomowego wprowadzono jedną ścieżkę kształcenia ratowników 

medycznych, tj. w trybie licencjatu zamiast dotychczasowych dwóch ścieżek, tj. studiów licencjackich 
(3 lata, 3800 godzin) oraz szkół policealnych (2 lata, 2100 godzin). Minister Edukacji Narodowej na 
wniosek Ministra Zdrowia wprowadził do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego przepisy 
stanowiące o zamknięciu kształcenia ratowników medycznych na poziomie szkół policealnych. 
Ostatnim rokiem naboru w szkołach policealnych był rok 2012/2013 i kształcenie trwało do 
zakończenia cyklu kształcenia.  

– zgodnie z ustawą osoby, które rozpoczną po dniu 30 września 2017 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(PERM). PERM  zastąpi organizowany 
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); 

– ustawa 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 posiadających co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe; 

– zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych i dyspozytorów medycznych będzie realizowany w formie kursu doskonalącego, 
zakończonego egzaminem oraz samodoskonalenia. Określono także 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 ma także możliwość  przeprowadzenia kontroli ww. podmiotów. 

 W 2015 r. prowadzono prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
9 maja 2012 roku  w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631), której celem jest dostosowanie 
standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie nowych kompetencji zawodowych, 
wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136). Powyższa ustawa wprowadziła przepisy, dzięki którym 
pielęgniarki i położne będą uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie  
– świadczeń diagnostycznych i leczniczych (ordynacja i wystawianie recept na niektóre leki oraz 
wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne). Powyższa zmiana rozporządzenia zakłada, 
że nowe standardy kształcenia będą wprowadzone  od roku akademickiego 2016/2017. Projekt 
rozporządzenia przekazano w listopadzie 2015 r. do MNiSW do dalszego procedowania.  

 Zakończono prace nad rozporządzeniami Ministra Zdrowia: 
– z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych  

w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów 
medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U., poz. 1739), 

– z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki  
i położne (Dz. U. poz. 1971), 

które szczegółowo regulują kwestie związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi pielęgniarek  
i położnych dotyczącymi wystawiania recept na leki (samodzielnego lub w ramach kontynuacji) oraz środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wystawianiem zleceń i recept na wyroby medyczne 
oraz skierowań na badania diagnostyczne. 

 
 Programowe: 
 W 2015 r. realizowano następujące projekty w ramach PO KL: 

– pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, którego 
celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, absolwentów liceów 
medycznych oraz dwuletnich, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych.  



71 

 

– pn. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, 
kardiologów i lekarzy medycyny pracy”, którego celem było wsparcie kształcenia specjalistycznego 
lekarzy z kardiologii, onkologii i medycyny pracy, co przełoży się na wzrost liczby specjalistów, 
dostępność do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.  

– pn. „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia 
podyplomowego”, mający na celu podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych 
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w innych jednostkach medycznych poprzez 
ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i kursów 
specjalistycznych w zakresie: resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz wykonania konikopunkcji, 
odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego. 

– pn. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników 
medycznych i dyspozytorów medycznych”, którego celem było wsparcie systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych  
z medycyny ratunkowej przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8.500 ratowników i 1.258 
dyspozytorów do końca realizacji projektu 

– pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej”, którego celem była poprawa opieki nad osobami w podeszłym wieku w Polsce poprzez 
podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.  

– pn. „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności 
komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”, 
którego celem było 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 2.000 lekarzy poniżej 35 r. ż.  

– pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych 
będących następstwem starzejącego się społeczeństwa”, którego celem głównym była poprawa 
jakości kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu 
specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami 
wieku podeszłego”.  

 W ramach PO WER w dniu 5 listopada 2015 r. został przyjęty do realizacji projekt pn. „Rozwój kształcenia 
specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-
demograficznych kraju”, który zakłada podniesienie kwalifikacji przez 4.845 lekarzy do 2022 r. Na dzień 
31.12.2015 r. 90 lekarzy rozpoczęło kształcenie. 

 Nastąpiło zatwierdzenie przez Ministra Zdrowia nowych programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów 
kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych,  w tym programu kursu ordynowania leków i wypisywania  
recept dla pielęgniarek i położnych oraz przeprowadzania wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek  
i położnych, których celem jest w ramach kształcenia podyplomowego przygotowanie pracującej już kadry 
pielęgniarskiej do realizacji nowych kompetencji zawodowych.  
– Kontynuacja prac dotyczących opracowania kursów specjalistycznych, których zatwierdzenie 

zaplanowano na rok 2016. 
 Kontynuacja szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w wybranych dziedzinach 

pielęgniarstwa, rozpoczętych w 2013 r. i 2014 r. oraz realizacja szkoleń specjalizacyjnych rozpoczętych  
w 2015 r. 

 Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w ramach PO WER: projekt pozakonkursowy pn.: „Rozwój 
kompetencji pielęgniarskich”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających zwiększenie liczby 
pielęgniarek i położnych w Polsce – rozpoczęcie projektu od października 2015 r. 

 Realizacja projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez 
popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” (P3) w ramach PO KL, Działanie 2.3 Wzmocnienie 
potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
– Realizacja projektu miała na celu rozwiązanie problemu związanego z niezadowalającym poziomem 

wiedzy kadry medycznej i zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia, w zakresie dostępności, 
możliwości i korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

– Projekt był adresowany do aktywnych zawodowo pracowników podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (podmioty lecznicze, praktyki indywidualne i grupowe) posiadających umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, tj. lekarze, lekarze 
dentyści, pielęgniarki, położne oraz kadra zarządzająca. 
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Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Minister Zdrowia pozytywnie zaopiniował wnioski uczelni niemedycznych - Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  - o uruchomienie przez te uczelnie studiów na kierunku 
lekarskim.  

 Polityka Ministra Zdrowia zmierza do zapewnienia wszystkim młodym lekarzom możliwości zrealizowania 
szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury. Od kilku lat sukcesywnie przyznawane jest co roku  
ok. 2.500-3.000 etatów rezydenckich, natomiast w roku 2015 przyznano ich ogółem 6.529.  

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

- wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność w 2015 r. (projekt był realizowany do 30.09.2015 r.): 
16.183.545,94 zł, 85% EFS, 15% środki krajowe. 

 Projekt PO KL pn. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności,  
tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” - wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność  
w 2015 r. (projekt był realizowany do 30.06.2015 r.): 9.111.045,30 zł, 85% EFS, 15% środki krajowe. 

 Projekt PO KL pn. „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 
kształcenia podyplomowego” - zaplanowano kwotę ogółem 2.255.554,08 zł, z czego wydatkowano 78%, 
czyli kwotę 1.750.085,71 zł, 85% EFS, 15% środki krajowe (projekt był realizowany do 30.06.2015 r.). 

 Projekt PO KL pn. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, 
ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” - wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność  
w 2015 r. (projekt był realizowany do 30.06.2015 r.): 2.198.913,26 zł, 85% EFS, 15% środki krajowe. 

 Projekt PO KL „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej” – wysokość nakładów w 2015 r. (projekt był realizowany do 30.06.2015 r.): 3.908.750,51 zł, 
85% EFS, 15% środki krajowe. 

 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” - wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność w 2015 r.: 1.945.469,83 zł, 85% EFS, 15% środki 
krajowe. 

 Projekt PO KL pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 
epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” - wydatki zatwierdzone we 
wnioskach  o płatność w 2015 r.: 5.292.632,52 zł (projekt trwał do 31.08.2015 r.), 85% EFS, 15% środki 
krajowe. 

 Projekt pozakonkursowy PO WER pn.: „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, wydatkowano 0 zł.  
 Projekt „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat 

technologii ICT” (P3) był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących 
oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. . Wydatkowano łącznie 1.105.602,73 zł, 
w tym 85% stanowiły wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. 939.761,02 zł, natomiast 15% 
wydatki z budżetu państwa, tj. 165.841,71 zł. Zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność w ramach 
Projektu P3 wydatkowano łącznie 1.102.654,75 zł. Różnica w wysokości 2.947,98 zł jest wydatkiem 
niekwalifikowalnym. 

 W 2015 r. kwota wydatkowana na rezydentury dla lekarzy wyniosła ponad 624 mln zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Prace legislacyjne nad projektem ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia nie zostały jeszcze zakończone. 
 Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 

innych ustaw - zmieniającej m.in. ustawy: o izbach aptekarskich, Prawo farmaceutyczne, o diagnostyce 
laboratoryjnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym - zostały zakończone. Ustawa z dnia  
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1991) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada 2015 r. W chwili 
obecnej trwają prace nad aktami wykonawczymi do ww. ustawy. 

 Projekt systemowy PO KL „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych  w ramach studiów 
pomostowych”, wskaźniki osiągnięte w 2015 r.: 
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– Ukończenie studiów pomostowych przez 5.695 pielęgniarek i położnych. 
– Organizacja 1 konferencji dla personelu uczelni realizujących projekt (130 uczestników). 

 Projekt PO KL „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności,  
tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”, wskaźniki osiągnięte w 2015 r.: 
– 706  lekarzy ukończyło pełen cykl kursów specjalizacyjnych z kardiologii, onkologii i medycyny pracy  

w tym 379 kardiologów i 15  kardiologów dziecięcych, 206 onkologów i 106  medycyny pracy. 
– Zorganizowano 52 kursy, w których udział wzięło 3.445 uczestników. 

 Projekt PO KL „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 
kształcenia podyplomowego”, wskaźniki osiągnięte w 2015 r.: 
– Przeprowadzono 16 edycji kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa ratunkowego który ukończyło 556 

pielęgniarek/pielęgniarzy; 
– Przeprowadzono 2 edycje kursu specjalistycznego z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który 

ukończyło 68 pielęgniarek/pielęgniarzy. 
 Projekt PO KL „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, 

ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, wskaźniki osiągnięte w 2015 r.: 
– 611 ratowników medycznych ukończyło kurs doskonalący,  
– 67 dyspozytorów medycznych ukończyło kurs doskonalący, 
– 102 lekarzy ukończyło pełen cykl kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej. 

 Projekt PO KL „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej”:  
– Poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez zwiększenie kompetencji kadr 

medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.  
– Realizacja szkoleń dla kadr medycznych z zakresu opieki geriatrycznej przez podmioty wyłonione  

w procedurze zamówienia publicznego oraz przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
(Partner projektu). W okresie sprawozdawczym zorganizowano 105 edycji szkoleń, którymi objęto 
łącznie 2.197 uczestników, w tym: 
 34 edycje kursów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie których przeszkolono 

527 osób, 
 40 edycji kursów dla fizjoterapeutów, w trakcie których przeszkolono 801 osób, 
 28 edycji kursów dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie których 

przeszkolono 794 osoby, 
 2 edycje kursów dla opiekunów medycznych, w trakcie których przeszkolono 50 osób, 
 1 edycja kursu dla terapeutów środowiskowych, w trakcie którego przeszkolono 25 osób. 

– Druk i dystrybucja raportu ewaluacyjnego poświęconego opiece geriatrycznej i założeń kompleksowej 
opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. 

– Kontynuacja realizacji działań informacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnienie 
problematyki dot. osób starszych w społeczeństwie. 

 Projekt PO KL „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz 
umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających 
pracę”, wskaźniki osiągnięte w 2015 r.:  
– liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym 

i deklarują podniesienie wiedzy  w zakresie objętym projektem – 933, 
– liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w szkoleniach nt. umiejętności miękkich  

w obszarze komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem – 815, 
– liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w szkoleniach nt. funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia – 815. 
 Projekt PO KL „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 

epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” w roku 2015  zakończono 
realizację 154 edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem  
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Wskaźniki osiągnięte w 2015 r.: 
– liczba pielęgniarek/pielęgniarzy które ukończyły kurs specjalistyczny z zakresu kompleksowej 

pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego – 4.685; 
– liczba edycji przeprowadzonego kursu specjalistycznego na terenie kraju – 154; 
– liczba osób objętych wsparciem które deklarują zwiększenie o 80% motywacji do rozwoju kariery 

zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych – 4.457; 
– liczba osób objętych wsparciem, które deklarują podniesienie o 80% poziomu samooceny na gruncie 

zawodowym oraz społecznym – 4.632. 
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 Projekt pozakonkursowy PO WER „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”: 
– Wdrożono 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia: z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu 

substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U., poz. 1739) 
oraz z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne  
(Dz. U. poz. 1971), które szczegółowo regulują kwestie związane z nowymi uprawnieniami 
zawodowymi pielęgniarek i położnych. 

– Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631), który ma na celu zmianę 
obowiązujących standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego  
i drugiego stopnia w zakresie  nowych kompetencji zawodowych. 

– Uruchomienie w 2015 r. przez niektóre uczelnie w ramach kształcenia podyplomowego bezpłatnych 
kursów specjalistycznych w zakresie nowych uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych  
- ordynacja leków i wystawianie recept.  

 W roku 2015 ustalono w porozumieniu z marszałkami województw oraz samorządem zawodowym 
pielęgniarek i położnych priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

 Wyłoniono w drodze zamówienia publicznego organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek  
i położnych na przeprowadzenie 74 edycji szkoleń specjalizacyjnych. 

 Podpisano 34 umowy na realizację szkoleń specjalizacyjnych, które rozpoczęły się w 2015 r. 
 W ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na 

temat technologii ICT” (P3) w 2015 r. zrealizowano 16 szkoleń stacjonarnych, dotyczących tematyki 
związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) w sektorze 
ochrony zdrowia. W trakcie Projektu przeszkolono łącznie 1.648 osób, w tym w 2015 r. 876 osób, z czego 
128 przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów, 317 przedstawicieli pielęgniarek i położnych oraz 431 
przedstawicieli kadry zarządzającej ochrony zdrowia.  
Dodatkowo w dniu 26.06.2015 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
zorganizowano konferencję podsumowującą realizację Projektu P3. Przez cały 2015 r. korzystano również 
z platformy e-learningowej e-zdrowie P3 udostępnionej w ramach Projektu w 2014 r. umożliwiającej 
przeprowadzenie kursów interaktywnych symulujących wybrane funkcjonalności systemów 
informatycznych, wspomagających obsługę i zarządzanie placówkami medycznymi. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Projekt PO KL „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 

kształcenia podyplomowego” –  podczas realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości. Duże 
zainteresowanie udziałem w projekcie przełożyło się na zwiększenie wskaźników na okres realizacji całego 
projektu:  
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego - z 3.500 osób na 6.443. 
– kurs specjalistyczny w zakresie: Resuscytacji krążeniowo oddechowej – z 1.120 na 4.238. 
– kurs specjalistyczny w zakresie Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonania 

dojścia doszpikowego – z 620 na 1.609 osób. 
 W ramach realizacji projektu systemowego PO KL „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 

medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” zaobserwowano niewielkie zainteresowanie lekarzy 
szkoleniami z zakresu opieki geriatrycznej. W celu eliminacji problemu podjęto m.in. następujące działania 
zaradcze: 
– intensyfikowano działania informacyjno-promocyjne, w tym prezentowano informacje nt. kursów dla 

lekarzy na konferencjach kierowanych do przedstawicieli tej grupy zawodowej,  
– kontynuowano współpracę z Naczelną Izbą Lekarską w sprawie upowszechniania informacji  

o szkoleniach dla lekarzy, 
– rozesłano pisma do Okręgowych Izb Lekarskich szczegółowo informujące o terminach i miejscach 

realizacji szkoleń na terenie danej Izby, 
– zwiększono liczbę kursów zaplanowanych do realizacji w 2014 r. i 2015 r. przez partnera (Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego) z wykorzystaniem własnego zaplecza naukowo  
– dydaktycznego. 

 W ramach projektu PO KL „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 
epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” – podczas realizacji projektu 
nie stwierdzono  nieprawidłowości. Duże zainteresowanie udziałem w projekcie przełożyło się na 
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zwiększenie  wskaźnika  planowanej liczby uczestników na okres realizacji całego projektu z 4.800 na 
12.120 (ostatecznie była to liczba 12.876 osób). 

 Projekt PO WER „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” – projekt na początkowym etapie realizacji  
– w związku z brakiem środków na wynagrodzenia personelu projektu, zadania legislacyjne realizowane 
były przez pracowników DPiP MZ, których wynagrodzenie zostało pokryte ze środków własnych 
beneficjenta (MZ). 

 W ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na 
temat technologii ICT” osiągnięto wszystkie wskaźniki celu głównego określone w dokumentacji 
projektowej, natomiast nie udało się zrealizować wskaźników celów szczegółowych dotyczących grupy 
lekarzy i lekarzy dentystów. Wynikało to z mniejszego niż pierwotnie zakładano zainteresowania 
realizowanymi przez CMKP szkoleniami przedmiotowej grupy. Pomimo działań podjętych w celu 
zwiększenia atrakcyjności szkoleń (m.in. przygotowano zaproszenia kierowane do potencjalnych 
uczestników szkoleń z podpisem Dyrektora Centrum; przygotowano pismo na podpis Ministra Zdrowia do 
placówek organizacyjnych podległych Ministrowi, informujące o projekcie oraz zachęcające do 
delegowania pracowników, w szczególności lekarzy; wystąpiono o akredytację szkoleń dla lekarzy/lekarzy 
dentystów, dzięki której przeszkolone osoby uzyskały 14 punktów edukacyjnych; rozsyłano e-maile  
z informacjami oraz zaproszeniami do udziału w szkoleniach, zarówno na adresy wskazane przez 
Wykonawcę jaki i adresy, którymi dysponowało Centrum) nie udało się zrekrutować zakładanej liczby 
lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z powyższym zgodnie z ustaleniami z Instytucją Wdrażającą (MZ) 
przeszkolono większą liczbę przedstawicieli pozostałych grup, tj. pielęgniarek i położnych oraz kadry 
zarządzającej ochrony zdrowia, realizując tym samym wskaźniki szczegółowe dotyczące powyższych grup 
ponad określone w dokumentacji projektowej. 
Projekt „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat 
technologii ICT” zakończył się w dniu 30.06.2015 r., natomiast w dniu 12.11.2015 r. został ostatecznie 
rozliczony i zamknięty przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

 

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 ŻYC IE  

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 2015 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. 5 sierpnia 
2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów (tzw. trzecia transza deregulacyjna, oparta na rządowym projekcie ustawy), 
przewidująca ułatwienia w dostępie do ponad 100 zawodów regulowanych (m.in. zawodów geologicznych 
i górniczych, tłumacza przysięgłego, rzecznika patentowego, konserwatora zabytków). Projekt przewiduje 
możliwość ubiegania się przez absolwentów studiów pierwszego stopnia o uprawnienia tłumacza 
przysięgłego.  

 
Programowe: 

 W ramach III osi priorytetowej PO WER (działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) 
opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych 
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w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Celem przedmiotowego projektu jest wypracowanie 
ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych.  
W ramach projektu finansowane będą jedynie dodatkowe 3 miesiące praktyk, stanowiące uzupełnienie  
3 miesięcy obligatoryjnych praktyk zawodowych odbywających się w ramach profilu praktycznego. 

 W ramach III osi priorytetowej pn. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER ogłoszony został 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs pn. „Studiujesz? Praktykuj!”. Konkurs ma na celu 
zapewnienie studentom możliwości odbycia wysokiej jakości staży, trwających nie krócej niż 1 miesiąc, 
związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Zakres 
realizowanych zadań określa uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Staże stanowią 
elementy dodatkowe, wprowadzane równolegle do praktyk wymaganych przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 W 2015 r. realizowane były projekty w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia konkursu 
skupiały się na wyłonieniu do realizacji  projektów mających na celu wsparcie współpracy uczelni  
z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i  praktyki 
studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. 
Zakres merytoryczny projektów obejmował wyłącznie działania dotyczące kształtowania 
kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze 
badania rynku). W wyniku rozstrzygniętego przez NCBR konkursu dodatkowe zajęcia doskonalące 
umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne realizowane były w 55 szkołach wyższych: 
31 publicznych i 24 niepublicznych. W 2015 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu 
Rozwoju Kompetencji, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 
 Działania legislacyjne nie wymagały nakładów finansowych. 
 W ramach pierwszego konkursu w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji wydatkowano w 2015 r. 

środki w kwocie ponad 45 mln zł. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2015 r. w ramach PO WER wyniosła 
250 mln zł. 

 Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” finansowany jest ze środków PO WER – alokacja na konkurs – 145 mln zł. 
Projekt pozakonkursowy Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych 
będzie finansowany z funduszy strukturalnych w ramach PO WER. 

 

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

zawodów regulowanych. 
 Realizacja działań wspierających przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.  
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 MNiSW zauważa zmiany w przepisach prawa mogące skutkować obniżeniem pozycji studiów pierwszego 

stopnia. Istnieje potrzeba uzgodnienia z innymi ministerstwami rozwiązań sprzyjających osiągnięciu celu 
Narzędzia 27. 

NARZĘDZIE 28: WDROŻENIE NA POZIOMIE STUD IÓW PIERWSZEGO STOPN IA 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 
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Podmiot wiodący:  
MNISW 

Podmioty współpracujące: 
-  

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 W ramach III osi priorytetowej PO WER (działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) 

opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych 
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Celem przedmiotowego projektu jest wypracowanie 
ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych.  
W ramach projektu finansowane będą jedynie dodatkowe 3 miesiące praktyk, stanowiące uzupełnienie  
3 miesięcy obligatoryjnych praktyk zawodowych odbywających się w ramach profilu praktycznego. 

 W ramach III osi priorytetowej pn. „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” PO WER ogłoszony 
został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs pn. „Studiujesz? Praktykuj!”. Konkurs ma na 
celu zapewnienie studentom możliwości odbycia wysokiej jakości staży, trwających nie krócej niż  
1 miesiąc, związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach 
studiów. Zakres realizowanych zadań określa uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. 
Staże stanowią elementy dodatkowe, wprowadzane równolegle do praktyk wymaganych przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

 W 2015 r. realizowane były projekty w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji finansowanego ze środków PO KL. Założenia konkursu skupiały się na wyłonieniu do 
realizacji projektów mających na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie 
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i  praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Zakres merytoryczny projektów 
obejmował wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez 
pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).  W wyniku 
rozstrzygniętego przez NCBR konkursu dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne  
i kompetencje interpersonalne realizowane były w 55 szkołach wyższych:  
– 31 publicznych  
– 24 niepublicznych.  

 W 2015 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Kompetencji, finansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 
 Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” finansowany jest ze środków PO WER – alokacja na konkurs – 145 mln zł. 
 Projekt pozakonkursowy „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” będzie finansowany z funduszy strukturalnych w ramach PO WER. 
 W ramach pierwszego konkursu w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji wydatkowano w 2015 r. 

środki w kwocie ponad 45 mln zł. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2015 r. w ramach PO WER wyniosła 
250 mln zł. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Realizacja działań służących wsparciu rozwoju kompetencji kluczowych poszukiwanych na rynku pracy. 

 

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 
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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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 W ramach III osi priorytetowej PO WER (działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) 

opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych 
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Celem przedmiotowego projektu jest wypracowanie 
ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych.  
W ramach projektu finansowane będą jedynie dodatkowe 3 miesiące praktyk, stanowiące uzupełnienie  
3 miesięcy obligatoryjnych praktyk zawodowych odbywających się w ramach profilu praktycznego. 

 W ramach III osi priorytetowej pn. „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER ogłoszony został 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs pn. „Studiujesz? Praktykuj!”. Konkurs ma na celu 
zapewnienie studentom możliwości odbycia wysokiej jakości staży, trwających nie krócej niż 1 miesiąc, 
związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Zakres 
realizowanych zadań określa uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Staże stanowią 
elementy dodatkowe, wprowadzane równolegle do praktyk wymaganych przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 W 2015 r. realizowane były projekty w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji finansowanego ze środków PO KL. Założenia konkursu skupiały się na wyłonieniu do 
realizacji projektów mających na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie 
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i  praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Zakres merytoryczny projektów 
obejmował wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez 
pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).  W wyniku 
rozstrzygniętego przez NCBR konkursu dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne  
i kompetencje interpersonalne realizowane były w 55 szkołach wyższych: 31 publicznych i 24 
niepublicznych. W 2015 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji, finansowany ze środków PO WER. 

 W ramach PO WER ogłoszony został przez NCBR konkurs pn. „Akademickie Biura Karier” – konkurs zakłada 
realizację zadań związanych z bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej 
na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier lub inną 
jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów, w szczególności w zakresie indywidualnego 
poradnictwa zawodowego oraz zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu 
i kształcenia przedsiębiorczości. 

Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 W 2015 r. MNiSW wspomagało uczelnie w zakresie wdrażania przepisów w zakresie potwierdzania 

efektów uczenia się, wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która 
weszła w życie w 2014 r. Realizowany był 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”.  
W ramach projektu w maju 2015 r. odbyły się warsztaty adresowane do pracowników uczelni z zakresu 
przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.  
W ramach projektu planowane jest dodatkowo wydanie publikacji nt. dobrych praktyk we wdrażaniu 
potwierdzania efektów uczenia się. 
 

Finansowanie: 
 Projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” finansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+. 
 Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!”finansowany jest ze środków PO WER – alokacja na konkurs – 145 mln zł. 

Projekt pozakonkursowy „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 
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Zawodowych” będzie finansowany z funduszy strukturalnych w ramach PO WER. 
 W ramach pierwszego konkursu w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji wydatkowano w 2015 r. 

środki w kwocie ponad 45 mln zł. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2015 r. w ramach PO WER wyniosła 
250 mln zł. 

 Konkurs „Akademickie Biura Karier” finansowany jest ze środków PO WER, alokacja na konkurs  
– 35 mln zł. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Podniesienie poziomu studiów niestacjonarnych. 
 Realizacja działań służących wzmocnieniu praktycznych aspektów kształcenia. 
 Realizacja warsztatów z zakresu przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem 

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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 W 2015 r. MNiSW wspomagało uczelnie w zakresie wdrażania przepisów w zakresie potwierdzania 

efektów uczenia się, wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która 
weszła w życie w 2014 r. Realizowany był 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”.  
W ramach projektu w maju 2015 r. odbyły się warsztaty adresowane do pracowników uczelni z zakresu 
przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.  
W ramach projektu planowane jest dodatkowo wydanie publikacji nt. dobrych praktyk we wdrażaniu 
potwierdzania efektów uczenia się. 

 

Finansowanie: 
 Projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” finansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Podniesienie poziomu studiów niestacjonarnych. 
 Realizacja warsztatów z zakresu przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem 

szkolnictwa wyższego. 
 

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



80 

 

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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 W ramach III osi priorytetowej PO WER opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego  

pn. „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich  
o zróżnicowanych profilach”.  

 W ramach projektu wypracowane zostaną przez MNiSW, we współpracy z przedstawicielami 
środowiska akademickiego, naukowego oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli pracodawców lub 
organizacji pracodawców, programy studiów doktoranckich. Programy będą odnosiły się zarówno do 
profilowania studiów (profil badawczy, zawodowy, przemysłowy), jak i określenia podstawowych 
efektów kształcenia oraz metod ich osiągania przez studentów. Programy będą dotyczyły studiów 
doktoranckich dla wszystkich obszarów kształcenia, w tym dla studiów prowadzonych w zakresie 
więcej niż jednego obszaru oraz prowadzonych przez więcej niż jedną jednostkę naukową. 

 Rezultaty projektu pozakonkursowego w postaci wypracowanych programów kształcenia zostaną 
następnie wdrożone w formie konkursowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 
 Działania nie wymagały nakładów finansowych. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Opracowanie założeń projektu w zakresie wypracowania modelowych programów studiów doktoranckich 

o zróżnicowanych profilach. 
 

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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 W dniu 22 sierpnia 2015 r. w życie weszło znowelizowane rozporządzenie w sprawie podejmowania  

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych  
i pracach rozwojowych. Głównym celem nowelizacji była zmiana przepisów dotyczących wysokości opłat 
pobieranych od cudzoziemców za odbywanie studiów. 
– Zmiana polega na rezygnacji z określania minimalnych stawek opłat za odbywanie studiów i szkoleń 

oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych przez cudzoziemców. 
Dotychczasowy poziom tych stawek, w ocenie środowiska akademickiego, stanowił barierę 
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w przyjmowaniu do uczelni publicznych mniej zamożnych studentów z zagranicy. Wprowadzone 
rozwiązanie ma służyć zapewnieniu elastyczności ustalania opłat, a w konsekwencji również 
możliwości przygotowania przez uczelnie publiczne oferty edukacyjnej atrakcyjnej dla studentów 
z zagranicy. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą ustalenie wysokości opłat będzie leżało w gestii 
rektora, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą być niższe niż planowany koszt 
kształcenia. Przepis ten obejmuje swoim zakresem opłaty za studia, studia doktoranckie, szkolenia 
oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.  

– Ponadto, dotychczasowe przepisy rozporządzenia stanowiły, iż opłaty za studia są wnoszone za cały 
okres nauki, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub przystąpienia do egzaminu. Rozwiązanie 
to powodowało, iż przykładowo w przypadku studiów trzyletnich cudzoziemiec powinien jeszcze 
przed rozpoczęciem kształcenia wnieść opłaty za cały okres nauki. Taka regulacja zniechęca mniej 
zamożnych potencjalnych kandydatów na studia do podejmowania kształcenia w Polsce. W związku  
z powyższym w znowelizowanym rozporządzeniu określono, że opłaty za studia i studia doktoranckie 
mają być wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem 
studiów, a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  
– nie później niż do dnia ich rozpoczęcia. Jednocześnie utrzymano rozwiązanie, zgodnie z którym w 
uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić 
zgodę na wniesienie opłat w ratach. Przepisy dotyczące zwrotu opłat za naukę również nie uległy 
zmianie. 

 
Programowe: 
 Realizacja programu „TOP 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców  

w zakresie zarządzania badaniami naukowymi” i komercjalizacja ich wyników” dla 180 pracowników 
polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii na najlepszych uczelniach świata: Stanford 
University, University of California, Berkeley i University of Cambridge. 

 
Instytucjonalne:  
- 
Inne:  
 W ramach realizacji kampanii „Ready, Study, Go! Poland.” zorganizowano polskie stoiska narodowe 

podczas 15 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/promocja-polskiego-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-podczas-targow-i-konferencji-w-
2015-r.html - zadanie to zostało zrealizowane we współpracy z MSZ, KRASP i FRSE.  

 24 marca 2015 r. uruchomiony został portal www.go-poland.cn, którego grupą docelową są użytkownicy 
chińskiej sieci zainteresowani podjęciem studiów w Polsce. Barierą utrudniającą dotychczasową 
dostępność serwisu www.go-poland.pl w chińskim Internecie stanowiła zapora sieciowa, wybiórczo 
indeksująca strony internetowe spoza Chin. Użytkownik znajdujący się w Chinach, który jest 
zainteresowany studiowaniem w Polsce miał w związku z tym utrudniony dostęp do informacji o ofercie 
polskich uczelni zamieszczonej na stronie go-poland. Chińskojęzyczna wersja portalu go-poland została 
ulokowana na serwerach w Chinach i zoptymalizowana pod kątem chińskich wyszukiwarek internetowych. 

 Na potrzeby kampanii zaktualizowane zostały materiały informacyjno-promocyjne w dziesięciu wersjach 
językowych. 

 

Finansowanie: 
 Kampania „Ready, Study, Go! Poland.” – budżet kampanii w 2015 r. wyniósł ok. 0,5 mln zł. 
 Program „Top 500 Innovators” - budżet programu w roku 2015 wyniósł 24.938.450,08 zł. Program był  

w 85% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, współfinansowanie 
budżetowe wynosiło 15%. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Dzięki znowelizowanemu rozporządzeniu studenci zagraniczni będą mogli studiować w Polsce według 

korzystniejszych zasad.  
 Efekty kampanii „Ready, Study, Go! Poland.”: 

 wzrost liczby studentów z zagranicy kształcących się na polskich uczelniach. W roku akademickim 
2015/2016 w Polsce studiuje 57,1 tys. studentów zagranicznych, czyli o 11 tys. więcej niż w roku 
poprzednim (wzrost o ok. 23%).  

http://www.nauka.gov.pl/targi-i-konferencje-miedzynarodowe/promocja-polskiego-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-podczas-targow-i-konferencji-w-2015-r.html
http://www.nauka.gov.pl/targi-i-konferencje-miedzynarodowe/promocja-polskiego-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-podczas-targow-i-konferencji-w-2015-r.html
http://www.nauka.gov.pl/targi-i-konferencje-miedzynarodowe/promocja-polskiego-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-podczas-targow-i-konferencji-w-2015-r.html
http://www.go-poland./
http://www.go-poland.pl/
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 w 15 wydarzeniach targowych udział wzięło ok. 50 instytucji szkolnictwa wyższego; 

 portal www.go-poland.cn wystartował w dniu 24 marca 2015 r.; 

 na potrzeby kampanii zaktualizowano materiały informacyjno-promocyjne w dziesięciu wersjach 
językowych. 

 44 absolwentów programu „Top 500 Innovators” założyło lub rozwinęło spółki typu start-up , spin-off oraz 
spółki celowe wyższych uczelni. Niektóre z tych spółek osiągnęły spektakularne sukcesy. Rozwój tych spółek 
może skłaniać kolejnych naukowców do podejmowania prób komercjalizacji wyników badań.  
12 absolwentów założyło fundacje. 

 

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:  
PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 W ramach III osi priorytetowej PO WER opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego  

pn. Kształcenie na studiach doktoranckich: „Opracowanie programów studiów doktoranckich  
o zróżnicowanych profilach”. W ramach projektu wypracowane zostaną przez MNiSW, we współpracy  
z przedstawicielami środowiska akademickiego, naukowego oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli 
pracodawców lub organizacji pracodawców, programy studiów doktoranckich. Programy będą odnosiły 
się zarówno do profilowania studiów (profil badawczy; zawodowy; przemysłowy), jak i określenia 
podstawowych efektów kształcenia oraz metod ich osiągania przez studentów. Programy będą dotyczyły 
studiów doktoranckich dla wszystkich obszarów kształcenia, w tym dla studiów prowadzonych w zakresie 
więcej niż jednego obszaru oraz prowadzonych przez więcej niż jedną jednostkę naukową. 

 W ramach III osi priorytetowej PO WER (działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) 
opracowywane były założenia projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych 
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Celem przedmiotowego projektu jest wypracowanie 
ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych.  
W ramach projektu finansowane będą jedynie dodatkowe 3 miesiące praktyk, stanowiące uzupełnienie  
3 miesięcy obligatoryjnych praktyk zawodowych odbywających się w ramach profilu praktycznego. 

 W ramach III osi priorytetowej pn. „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” PO WER ogłoszony 
został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs pn. „Studiujesz? Praktykuj!”. Konkurs ma na 
celu zapewnienie studentom możliwości odbycia wysokiej jakości staży, trwających nie krócej niż  
1 miesiąc, związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach 
studiów. Zakres realizowanych zadań określa uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. 
Staże stanowią elementy dodatkowe, wprowadzane równolegle do praktyk wymaganych przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

 W 2015 r. realizowane były projekty w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji finansowanego ze środków PO KL. Założenia konkursu skupiały się na wyłonieniu do 
realizacji projektów mających na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie 
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i  praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Zakres merytoryczny projektów 
obejmował wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez 
pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku). W wyniku 
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rozstrzygniętego przez NCBR konkursu dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne  
i kompetencje interpersonalne realizowane były w 55 szkołach wyższych: 31 publicznych  
i 24 niepublicznych. W 2015 r. ogłoszony został kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji, finansowany ze środków PO WER. 

 Rezultaty projektu pozakonkursowego w postaci wypracowanych programów kształcenia zostaną 
następnie wdrożone w formie konkursowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 W 2015 r. były prowadzone prace mające na celu zwiększenie efektywności akademickich biur karier: 

 w październiku 2015 r. został zorganizowany IV Kongres Akademickich Biur Karier pt. „Programy 
europejskie w działalności Akademickich Biur Karier”, organizowany przez MNiSW i Rzecznika Praw 
Absolwenta. W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 uczestników, przede wszystkim pracowników 
akademickich biur karier, a także przedstawicieli ministerstw, wojewódzkich urzędów pracy  
i instytucji sektora szkolnictwa wyższego. Kongres ABK służy wymianie dobrych praktyk w działalności 
biur oraz wymianie informacji nt. inicjatyw rządowych, które mogą dotyczyć działalności ABK. Podczas 
Kongresu zaprezentowany został raport Rzecznika Praw Absolwenta pt. „Działalność akademickich 
biur karier w roku akademickim 2014/2015.” 

 w październiku 2015 r. ogłoszony został konkurs na wsparcie akademickich biur karier w ramach  
PO WER. Konkurs ma na celu poprawę jakości usług ABK w zakresie wspomagania studentów  
i absolwentów w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. Będzie również służył zwiększeniu 
kompetencji pracowników biur karier. Budżet konkursu to 35 mln złotych. 

 W 2015 r. prowadzone były prace nad centralnym monitoringiem karier zawodowych absolwentów, 
opartym na zanonimizowanych danych ZUS, wprowadzonym na mocy nowelizacji ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym z 2014 r. Przeprowadzona została faza testowa: w marcu 2015 r. MNiSW 
przekazało dane z POL-on do ZUS, które w ciągu trzech miesięcy połączyło je z danymi ZUS (m.in. dot. 
podstawy wymiaru składek) i zanonimizowane. Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej wyniki edycji 
testowej nie były publikowane. Jednocześnie we wrześniu MNiSW przekazało do ZUS dane z POL-on dot. 
absolwentów, którzy ukończyli studia w 2014 r., które w połączeniu w ciągu trzech miesięcy z danymi  
z ZUS będą wykorzystane w pierwszej edycji monitoringu karier zawodowych absolwentów – publikacja 
wyników została zaplanowana na maj 2016 r. 

 W 2015 roku MNiSW realizowało 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”. W ramach projektu we 
wrześniu 2015 r. odbyło się międzynarodowe seminarium peer learning pt. „Tracking graduates’ career 
paths” którego jednym z głównych celów była wymiana dobrych praktyk w zakresie monitorowania karier 
zawodowych absolwentów wykorzystującego dane administracyjne.  
 

 PARP działało na rzecz promowania dobrych praktyk oraz przykładów współpracy organizatorów 
kształcenia z pracodawcami - realizacja III 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. 
 Projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” finansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+. 
 Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” finansowany jest ze środków PO WER – alokacja na konkurs – 145 mln zł. 
 Projekt pozakonkursowy „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” oraz „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów 
doktoranckich o zróżnicowanych profilach” będą finansowane z funduszy strukturalnych w ramach  
PO WER. 

 W ramach pierwszego konkursu w zakresie Programu Rozwoju Kompetencji wydatkowano w 2015 r. 
środki w kwocie ponad 45 mln zł. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2015 r. w ramach PO WER wyniosła 
250 mln zł. 

 Konkurs „Akademickie Biura Karier” finansowany jest ze środków PO WER, alokacja na konkurs  
– 35 mln zł. 
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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. 

 Realizacja działań służących wzmocnieniu praktycznych aspektów kształcenia oraz zwiększeniu 
zaangażowania otoczenia społeczno-gospodarczego w realizację programów kształcenia. 

 Przeprowadzenie  warsztatów z zakresu przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza 
systemem szkolnictwa wyższego. 

 Promowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy organizatorów kształcenia z pracodawcami - 
wyłonienie 7 laureatów konkursu w ramach konkursu Pracodawca Jutra 

 Podczas Forum MSP, które miało miejsce 9 czerwca 2015 r., jedna ze ścieżek tematycznych była 
poświęcona współpracy przedsiębiorstw z edukacją i możliwych metod i narzędzi takiej współpracy. 

 W 2015 r. zrealizowano Galę III edycji Konkursu „Pracodawca Jutra” połączoną z debatą nad metodami 
współpracy przedsiębiorców z edukacją. 

 

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. 
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. 

 Działania przewidziane dla PARP były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. 
 

ETAP ŻYCIA:  AKTYWNOŚ Ć ZAWODOWA, UCZENIE  SIĘ  DOROSŁYCH I  RODZ ICIELSTWO  

NARZĘDZIE 34: WSPIERANIE OSÓB MŁODYCH W ZNALEZ IENIU 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: 
MRPIPS 

Podmioty współpracujące:  
OHP, PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
 W roku 2015 kontynuowano realizację działań adresowanych do młodych bezrobotnych, określonych  

w  ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mających na celu podjęcie zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności: system bonów: szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego czy bonu na 
zasiedlenie, które motywują bezrobotnych do brania odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową. 
 

Legislacyjne: 
 Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, wprowadzony został nowy instrument rynku pracy mający stanowić zachętę do 
zatrudnienia osób młodych (art. 150f ustawy). 
– Wprowadzone rozwiązanie przewiduje, że pracodawca lub przedsiębiorca, który podpisze stosowną 

umowę z powiatowym urzędem pracy otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego  
w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30 roku życia.  

– Maksymalna wysokość refundacji wynosi do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze 
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składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.  
– Z refundacji będą mogli skorzystać tylko ci pracodawcy, którzy w okresie 6 miesięcy przed złożeniem 

wniosku nie zmniejszyli zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
– Po zakończeniu refundacji pracodawca lub przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie w pełnym 

wymiarze czasu pracy przez minimum 12 miesięcy. W tym czasie pracodawca lub przedsiębiorca 
będzie miał dostęp do środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji 
zatrudnionej osoby.  

– Umowy o finansowanie instrumentu między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą mogą być 
zawierane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

– Przewiduje się, że dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu ok. 100 tys. młodych osób podejmie pracę  
w pełnym wymiarze czasu pracy w latach 2016-2018.  

 
Programowe: 
 W 2015 r. kontynuowano realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży. Zgodnie z zapisami 

„Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, adresatami Gwarancji w Polsce są osoby w wieku od 
15 do 25 roku życia, w tym głównie z grupy tzw. NEET. W przypadku jednej inicjatywy – wspierania 
przedsiębiorczości młodych (pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – BGK) kryterium wiekowe 
zostało podniesione do 29 roku życia.  

 Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w 2015 r. działalność na rzecz rynku pracy dla młodzieży w wieku  
15-25 lat, zmierzającą do jej aktywizacji zawodowej, a tym samym do zapobiegania zjawisku bezrobocia  
i wykluczenia społecznego młodzieży. 
– Zadania te OHP wykonywały poprzez funkcjonowanie 431 jednostek rynku pracy OHP rozlokowanych 

na terenie całego kraju. W zależności od potrzeb społecznych młodzieży i specyfiki lokalnych rynków 
pracy, kadra OHP świadczyła następujące rodzaje usług rynku pracy w układzie samodzielnym lub 
kompleksowym: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i /lub szkolenia zawodowe. 

 Miniony rok – 2015 – był pierwszym pełnym rokiem utrzymywania rezultatów projektu „OHP jako 
realizator usług rynku pracy” trwającego od 2009 r. do końca I półrocza 2014 r., współfinansowanego z UE 
w ramach EFS. Zachowano sieć jednostek organizujących wsparcie dla młodzieży poprzez działalność 318 
stanowisk świadczących usługi rynku pracy dla młodzieży w ramach struktury OHP (stanowiska 
zorganizowane w 231 lokalizacjach, 121 stanowisk świadczących poradnictwo zawodowe,  
119 – pośrednictwo pracy i 77 – szkolenia zawodowe). 
– W roku 2015 jednostki rynku pracy objęły wsparciem ok. 908 tys. osób, z czego ponad 213 tys. osób  

w ramach utrzymania rezultatów ww. projektu. Spośród wszystkich uczestników usług rynku pracy, 
kadra odnotowała w 2015 r. ok. 45 tys. osób z grupy NEET, które skorzystały z krótkich form wsparcia 
– niezależnie od wsparcia systemowego w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. 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 
zatrudnienia.  

 Kadra rynku pracy OHP realizowała również programy i przedsięwzięcia lokalne adresowane do młodych 
we współpracy z partnerami społecznymi, w tym – samorządami lokalnymi. Organizowano: 
– targi pracy,  
– pikniki edukacyjne,  
– konferencje,  
– seminaria 
– i inne lokalne wydarzenia. 

 W roku 2015, jako rezultat utrzymania rezultatów projektu rozwijała się platforma teleinformatyczna 
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, która zawiera szerokie informacje dotyczące oferty OHP 
kierowanej do młodych ludzi, a także harmonogram aktualnych przedsięwzięć. Korzystanie z ECAM 
pomaga ukierunkować wsparcie na rynku pracy na początkowym jego etapie. Głównymi elementami 
ECAM są infolinia oraz portal internetowy dla młodzieży, a także wewnętrzna baza wiedzy intranet. 

 W 2015 r. kontynuowano realizację 4 projektów pozakonkursowych: 2 współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS oraz 2 współfinansowanych z Inicjatywy na rzecz 
Zatrudniania Ludzi Młodych – YEI w ramach 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 i EFS” objętych zostało 1.320 osób 
(740 – YEI, 580 – EFS) w wieku 15 – 17 lat. Celem oddziaływań projektowych w stosunku do osób  
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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 podstawowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział 
w kwalifikacyjnym kursie zawodowym.  

 W ramach ww. projektów młodzież w wieku 15-16 lat skorzystała z następujących form wsparcia: 
grupowych i indywidualnych 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 konsultacji ze 
specjalistą ds. uzależnień, kursu w zakresie przedsiębiorczości. Drugą grupą osób biorących udział  
w ww. projektach były osoby w wieku 16-17 lat, które skorzystały z grupowych i indywidualnych zajęć 
z doradcą zawodowym, grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego, 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, warsztatów aktywnego poszukiwania 
pracy a także kursu na prawo jazdy kat. B.  

 „Równi na rynku pracy YEI i EFS” 
Wsparciem w ramach obydwu projektów „Równi na rynku pracy – YEI i EFS” objętych zostało 6.180 osób  
w wieku 18-24 lata (3.760 – YEI, 2.420 – EFS), pozostających poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem 
(NEET) – w tym osoby wymagające wspólnego 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 życie, osoby zarejestrowane  
i niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektów 
określonym we wnioskach o dofinansowanie w 2015 r., młodzież uczestniczyła w następujących formach 
wsparcia: indywidualne pośrednictwo pracy, konsultacje psychologiczne, działania w zakresie 
indywidualnego wsparcia klienta przez tutorów, realizacja kursów prawa jazdy kat. B, przeprowadzenie 
kursów przedsiębiorczości, przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, przeprowadzenie 
kursów zawodowych, językowych, ECDL, realizacja staży zawodowych. 

 „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”  
Głównym celem projektu była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości 
rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie ginących zawodów  
– 160 młodym osobom w wieku 18-25 lat oraz poprzez szkolenie 28 pracowników OHP - instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie skierowane 
zostało do młodzieży, która ma poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na posiadanie 
kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do wymagań rynku pracy, brak doświadczenia, jak również 
wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy. Grupę docelową projektu stanowiły młode 
osoby, które na skutek uwarunkowań społecznych, problemów rodzinnych  i szkolnych dotknięte są 
szeregiem deficytów rozwojowych, emocjonalnych oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, bez 
perspektywy zawodowej i edukacyjnej.  

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 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. Monitorowano 
przystępowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskiwanie przez 
nią świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub czeladniczych. Zorganizowano 
przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania wiedzy BHP oraz konkursy zawodowe przygotowujące do 
zdawania egzaminów kwalifikacyjnych. Monitorowano aktywność edukacyjną oraz zawodową 
absolwentów i ich mobilność na rynku pracy. 
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 Promowanie 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: 
 Koszty realizacji projektów realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży” w 2015 roku: 

 „Pomysł na siebie YEI i EFS” – wydatki poniesione na realizację projektów w 2015 roku wynosiły: 
7.947.943,12 zł; w tym YEI, zgodnie z zatwierdzonym wnp – 4.603.518,64 zł; EFS, zgodnie  
z zatwierdzonym wnp – 3.344.424,48 zł. 

 „Równi na rynku pracy YEI i EFS” - wydatki poniesione na realizację projektów w 2015 roku wynosiły: 
77.840.452 zł, w tym YEI, zgodnie z zatwierdzonym i zweryfikowanym wnp 49.441.292,66 zł;,  
EFS: 28.399.159,33 zł.  

 Koszt realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” (wydatki poniesione na realizację 
projektu w 2015 roku wynosiły: 1.933.483,53  zł. 

 Działania adresowane do młodych bezrobotnych finansowane były ze środków Funduszu Pracy. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Osiągnięte rezultaty w zakresie działalności OHP na rzecz rynku pracy: 

 Spośród ok. 204 tys. osób, które zgłosiły się do jednostki rynku pracy jako poszukujące zatrudnienia, 
ok. 139 tys. podjęło pracę; 

 Zorganizowano 379 targów pracy; 

 W roku 2015 funkcjonowała i rozwijała się sieć jednostek w ramach utrzymania rezultatów projektu 
„OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki której zapewnione są lepsze warunki dostępu 
młodzieży do usług rynku pracy w miejscowościach, w których przed projektem ten dostęp był 
utrudniony; 

 Blisko 700 tys. młodych ludzi objęto poradnictwem zawodowym oraz szkoleniami zawodowymi  
– w zależności od potrzeb były to pogłębione porady zawodowe lub informacja zawodowa lub 
szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, a także szkolenia uzupełniające kwalifikacje 
zawodowe. 

 Osiągnięte rezultaty w zakresie działań z dziedziny kształcenia i wychowania: 

 6.779 (98,9%) uczestników OHP przystąpiło do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

 6.173 (91,1%) uczestników OHP otrzymało świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych; 

 20.286 młodych osób (w tym 4.301 uczestników OHP oraz 15.985 osób spoza OHP) uzyskało 
zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia potwierdzającego zdobycie dodatkowych umiejętności 
podwyższających ich kompetencje zawodowe; 

 3.877 uczestników OHP posiadało umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w warsztatach 
OHP; 

 34.564 uczestników OHP było zatrudnionych jako młodociani pracownicy, wszyscy odbyli 
podstawowe i stanowiskowe szkolenie BHP; 

 12.148 młodzieży OHP ukończyło określony cykl kształcenia i pobyt w jednostkach opiekuńczo-
wychowawczych, stając się absolwentami OHP. Stanowili oni ponad 33% ogółu uczestników OHP. 
Spośród nich 4.078, czyli 35% uzyskało zatrudnienie. Natomiast 3.590 byłych wychowanków OHP, 
czyli 31%, kontynuuje naukę w formie szkoły wyższego stopnia lub szkolenie inne niż szkoła. Dane te 
oznaczają, że 7.668 młodych osób (czyli 65% absolwentów OHP) w 2015 r. 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. 

 Osiągnięte rezultaty w zakresie realizacji projektu „Pomysł na siebie YEI i EFS”, wartość osiągniętych 
wskaźników: 
Pomysł na siebie – YEI:  
– Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły 

interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – wartość docelowa 
666, wartość osiągnięta 686 – 103 %; 
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– Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących  
w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) po opuszczeniu programu - wartość docelowa 592, wartość osiągnięta 703 - 119%;  

– Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały 
ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu 
programu - wartość docelowa 666, wartość osiągnięta 720 - 108%;  

– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wartość docelowa 
592, wartość osiągnięta 686 - 116% 

– Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – wartość docelowa 133, 
wartość osiągnięta 146 - 110%;  

– Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie poruszania się po rynku pracy – wartość 
docelowa 396, wartość osiągnięta 405 - 102%. 
Pomysł na siebie – EFS: 

– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – wartość docelowa 
464, wartość osiągnięta 520 - 112%; 

– Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie - wartość docelowa 522, wartość osiągnięta 528  
- 101%;  

– Liczba osób, które powróciły do nauki lub szkolenia lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu - wartość docelowa 464, 
wartość osiągnięta 542 - 117%;  

– Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - wartość docelowa 104, 
wartość osiągnięta 116 – 111%; 

– Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie poruszania się po rynku pracy - wartość 
docelowa 342, wartość osiągnięta 329 – 96%. 

 
 Efekty realizacji projektów „Równi na rynku pracy YEI i EFS”

22
:  

– Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., staże zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy 
EFS” zakończyło 1.789 osób, co stanowi 74% wszystkich uczestników, natomiast w ramach projektu 
„Równi na rynku pracy YEI” staże zawodowe zakończyło 3.515 osób, co stanowi 93% wszystkich 
uczestników.  

– W ramach projektów „Równi na rynku pracy YEI i EFS” zatrudnienie otrzymało ponad 2.200 
uczestników.   

 Osiągnięte rezultaty w zakresie realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”: 

 Liczba osób wieku 18-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział  
w projekcie oraz podwyższyły kwalifikacje w zakresie zawodów ginących - 90% uczestników projektu. 
Ogółem 151 osób (104,86%).  

 Liczba osób wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym., które podjęły zatrudnienie lub 
założyły własną działalność gospodarczą - 40% uczestników projektu. Na dzień 18 grudnia 2015 r.  
68 osób znalazło zatrudnienie, tym samym  stopień realizacji wskaźnika został osiągnięty i wyniósł 
106%. 

 Liczba osób w wieku 18-25 lat. zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ukończyły warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy - 90% uczestników projektu. Ogółem 160 osób (111,11%).  

 Liczba osób w wieku 18-25 lat., zagrożonych wykluczeniem społecznym które ukończyły kurs 
przedsiębiorczości - 90% uczestników projektu).  Ogółem 160 osób (111,11%).  

 Liczba pracowników OHP, którzy ukończyli szkolenia zawodowe - 90% uczestników projektu. 
Wskaźnik został osiągnięty i wyniósł 112 %, gdyż wszyscy instruktorzy praktycznej nauki zawodu 
ukończyli szkolenia zawodowe. 

 
 Promowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy organizatorów kształcenia z pracodawcami  

- wyłonienie 7 laureatów konkursu w ramach III edycji konkursu Pracodawca Jutra. 
 Efekty działań adresowanych do młodych bezrobotnych:  

– W 2015 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie  155,5 tys. młodych 

                                                             
22

 Okres realizacji projektów „Równi na rynku pracy YEI i EFS” został przedłużony o 6 miesięcy, w związku  
z powyższym pozostałe wartości osiągniętych wskaźników, znane będą dopiero po zakończeniu realizacji projektów, tj., 
po 30 czerwca 2016 r.  
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bezrobotnych do 25 r. ż. i stanowili oni 30,1% ogółu bezrobotnych, którzy skorzystali z aktywnych 
form pomocy.  

– Największym zainteresowaniem wśród osób do 25 r. ż. cieszył się staż, który rozpoczęło 97,6 tys. 
osób; szkolenia, które rozpoczęło 18,8 tys. osób; prace interwencyjne, które rozpoczęło 9,7 tys. osób; 
10,6 tys. młodych podjęło prace w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego; zaś 8,3 tys. 
osób podjęło działalność gospodarczą. 

– Dodatkowo z bonu szkoleniowego skorzystało 5,9 tys. bezrobotnych do 30 r.ż.; bonu stażowego  
9,1 tys.  bezrobotnych do 30 r.ż.; z bonu zatrudnionego 3,2 tys. bezrobotnych do 30 r.ż.; zaś z bonu na 
zasiedlenie 6,9 bezrobotnych do 30 r.ż.  

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Okres realizacji projektów „Równi na rynku pracy YEI i EFS” został przedłużony o 6 miesięcy  

(do 30 czerwca 2016 r.) z powodu konieczności zapewnienia kwalifikowalności wydatku przewidzianego  
w ramach zadania 4 Realizacja staży zawodowych i zatrudnienia Etap IV Organizacja zatrudnienia 
uczestników projektu, dotyczącego wypłaty pracodawcom jednorazowych premii z tytułu zatrudnienia 
uczestników projektu po odbytym stażu zawodowym oraz utrzymania ich zatrudnieniu przez deklarowany 
okres 6 miesięcy (dot. 20 % uczestników).  

 Działania przewidziane dla PARP są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. 
 Działania adresowane do młodych bezrobotnych realizowane są 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 2015 r.:  
 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 
 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 Na każdym etapie edukacyjnym szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu: 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.  

 Wychowanie przedszkolne ma na celu budowanie systemu wartości,  w tym wychowywanie dzieci tak, 
żeby lepiej orientowały się, w tym, co jest dobre, a co złe, kształtowanie poczucia przynależności 
społecznej do rodziny, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 
relacjach z dziećmi i dorosłymi. Dziecko kończące przedszkole powinno wiedzieć, ze wszyscy ludzie mają 
równe prawa.  

 W edukacji wczesnoszkolnej nacisk położono na poszanowanie godności dziecka oraz sprzyjanie 
rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do  aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Nadal zaznacza się potrzebę rozwijania u dzieci umiejętności odróżniania dobra od zła  
w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Uczniowie poznają podstawowe relacje między najbliższymi oraz 
przygotowują się do podejmowania obowiązków domowych i identyfikacji ze swoją rodziną i jej 
tradycjami. 

 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. 

 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 zagadnienia dotyczące: 
rodziny, więzi rodzinnych, wartości i tradycji, szacunku wobec siebie i innych ludzi, integralnej wizji osoby, 
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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. 

 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.  

 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.  

 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. 

 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. 

Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
 Budżet Państwa. 
 

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

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

NARZĘDZIE 36: WPROWADZENIE ZMIAN W ZAKRESIE ZAS IŁKÓW 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
ZUS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne:  
 Ze względu na wstrzymanie prac nad nową ustawą o pomocy społecznej, niektóre planowane rozwiązania 

ostatecznie znalazły się w nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej (Dz.U. z dnia 4 września 2015 r., poz. 1310) i dotyczą min.:  
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– wprowadzenia do zadań własnych gminy zapisu umożliwiającego prowadzenie  pracy socjalnej 
poprzez projekt socjalny,  

– doprecyzowania zapisów dotyczących superwizji pracy socjalnej, 
– zmian dotyczacych udzielenia schronienia przez gminę osobom bezdomnym, w tym  

min.: wprowadzono trzy rodzaje placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych: schronisko dla 
osób bezdomnych, noclegownię i ogrzewalnię,  

– zmian odpłatności za niektóre usługi świadczone przez pomoc społeczną oraz kryteria i warunki 
udzielania niektórych usług pomocy społecznej,  

– uproszczenia procedury przyznawania podstawowych świadczeń udzielanych w sytuacjach 
kryzysowych. 

 Z dniem 1 października 2015 r. weszła w życie weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do 
świadczeń pomocy społecznej, ustanawiając je na poziomie powyżej minimum egzystencji. Dodatkowo 
wprowadzono zabezpieczenie przed sytuacją, w której kryteria mogłyby znaleźć się znacząco poniżej 
minimum egzystencji, poprzez ustawowe zobowiązanie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego do przedłożenia Radzie Dialogu Społecznego corocznej informacji o wysokości minimum 
egzystencji oraz umożliwienia Radzie występowania z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów 
dochodowych.  

 Przeprowadzenie prac legislacyjnych, których efektem jest wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. do 
systemu świadczeń rodzinnych mechanizmu „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie 
kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 
powoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego wycofania;  

 Przeprowadzenie prac legislacyjnych, których efektem jest wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. do 
systemu świadczeń rodzinnych nowej formy wsparcia materialnego dla rodzin z dziećmi, tj. świadczenia 
rodzicielskiego. Kwota tego świadczenia to 1.000 zł miesięcznie dla osób, które nie otrzymują zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (np.: bezrobotni, studenci, osoby pracujące  
na podstawie umów cywilno-prawnych). Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od osiąganych 
dochodów – przez okres 52 tygodni od dnia porodu w przypadku urodzenia jednego dziecka lub dłużej  
w przypadku porodu mnogiego; 

 W listopadzie 2015 r. rozpoczęto prace legislacyjne dotyczące opracowania projektu ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (realizującej Program Rodzina 500plus). Ustawa weszła w życie z dniem  
1 kwietnia 2016 r. Na jej podstawie rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie 
wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie 
na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny. Świadczenie na pierwsze 
dziecko jest warunkowane spełnianiem kryterium dochodowego wynoszącego 800 zł netto miesięcznie na 
osobę w rodzinie lub 1.200 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Podobnym (co do 
kwoty) wsparciem objęte zostały również dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej 
oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (odpowiednio dodatek wychowawczy 
oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty). 

 
Programowe:  
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Podjęto działania o charakterze projektowo-pilotażowym, mające na celu wdrażanie nowego modelu 

ośrodka pomocy społecznej zakładającego rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług 
socjalnych (konkurs pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej przez nakierowanie działań  na obsługę klienta”, realizowany w ramach PO WER). 

 Przeprowadzono ustawową weryfikację kwot świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów dochodowych 
do nich uprawniających. W jej wyniku od 1 listopada 2015 r. wzrosły wysokości kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz kwot niektórych świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego  
i wybranych dodatków do zasiłku rodzinnego). Podjęto również decyzję odnośnie kolejnych etapów 
wzrostu ww. kwot (tj. od 1 listopada 2016 r. – wzrost kwot niektórych świadczeń rodzinnych,  
od 1 listopada 2017 r. - wzrost wysokości kryterium dochodowego oraz kwot niektórych świadczeń 
rodzinnych).  

 Wdrożono II etap wzrostu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (z 1.000 zł do 1.200 zł), wynikający  
z nowelizacji w 2014 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
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Finansowanie:  
 W związku z tym, że większość rozwiązań dot. świadczeń rodzinnych weszła w życie w 2016 r., ich skutki 

finansowe dla 2015 r. nie są widoczne, z wyjątkiem wzrostu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (w 2015 r. 
na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (łącznie ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe  
i ubezpieczenie zdrowotne) wydatkowano z budżetu państwa  1.980,3 mln zł, podczas gdy w 2014 r. było 
to 1.150,7 mln zł). 

 Projekt dot. wdrażania nowego modelu ośrodka pomocy społecznej finansowany jest ze środków unijnych 
oraz budżetu państwa. 

Osiągnięte efekty:  
 Wprowadzenie zmian legislacyjnych do ustawy o pomocy społecznej oraz rozpoczęcie realizacji działań 

projektowych dot. nowego modelu ośrodka pomocy społecznej. 
 Wzrost kwoty wparcia finansowego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne (w odniesieniu do pozostałych działań – efekty będą dotyczyć 2016 r.). 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Ze względu na brak kontynuowania prac nad dotychczasowymi założeniami do zmian ustawy  

o pomocy społecznej, wprowadzono część zmian w ramach działań legislacyjnych oraz podjęto realizację 
działań projektowych. 

 

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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne:  
 Ze względu na brak kontynuowania prac nad założeniami do zmian ustawy  

o pomocy społecznej, niektóre planowane zmiany zostały wprowadzone do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 
r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 4 września 2015 r., poz. 1310) i dotyczą m.in.:  

 wprowadzenia do zadań własnych gminy zapisu umożliwiającego prowadzenie pracy socjalnej 
poprzez projekt socjalny,  

 doprezyzowania zapisów dotyczących superwizji pracy socjalnej  

 zmian dotyczacych udzielenia schronienia przez gminę osobom bezdomnym, w tym min.: 
wprowadzono trzy rodzaje placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych: schronisko dla osób 
bezdomnych, noclegownię i ogrzewalnię,  

 zmian odpłatności za niektóre usługi świadczone przez pomoc społeczną oraz kryteria i warunki 
udzielania niektórych usług pomocy społecznej,  

 uproszczenia procedury przyznawania podstawowych świadczeń udzielanych w sytuacjach 
kryzysowych. 

 W okresie sprawozdawczym w drodze z uchwalenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy  
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 października 2015 r.) 
znowelizowana została ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.  

 Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały prace nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym  
i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk 3521). 

 
Programowe 
- 
Instytucjonalne: 
- 
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Inne:  
 Podjęto działania o charakterze projektowo-pilotażowym, mające na celu wdrażanie nowego modelu 

ośrodka pomocy społecznej. W dniu 30 grudnia 2015 roku  MRPiPS ogłosiło konkurs, w ramach PO WER,   
pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez 
nakierowanie działań  na obsługę klienta”. W pierwszym etapie planowane jest objęcie wsparciem  
80 ośrodków pomocy społecznej (docelowo 200). Zakłada się, że w wyłonionych w konkursie ośrodkach 
pomocy społecznej nastąpi zmiana systemu organizacyjnego jednostki, która będzie polegała na 
rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych, co przyczyni się do poprawy 
obsługi zgłaszających się osób. 

 W ramach dalszego wzmacniania kadry pomocy społecznej rozpoczęto realizację projektów w ramach  
PO WER, dotyczących szkoleń specjalizacyjnych I i II stopnia dla pracowników socjalnych oraz  studiów 
wyższych na kierunku praca socjalna dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej na stanowisku aspirant pracy socjalnej. 

 W okresie sprawozdawczym kontynuowano udzielanie pożyczek w ramach projektu systemowego pn. 
„Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Działania 1.4 PO KL, 
realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z MRPiPS oraz MR. W wyniku 
realizacji tego projektu do końca 2015 r. udzielono 353 pożyczki na kwotę około 28 mln zł. w ramach 
zamówienia podstawowego i 45 pożyczek na kwotę około 3, 3 mln w ramach zamówień uzupełniających. 
Z pożyczek skorzystało 321 podmiotów (w tym 287 – w ramach zamówienia podstawowego),  
a z doradztwa – 242 podmioty, powstało 436 nowych miejsc pracy. 

 Realizowany był szereg działań w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” 
w Działaniu 1.2 PO KL, m.in. zrealizowano V edycję konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne  
w Polsce, zorganizowano Konferencję Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. W okresie 
sprawozdawczym funkcjonował portal www.ekonomiaspoleczna.pl, na którym na bieżąco zamieszczano 
teksty przedstawiające problematykę ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej w Polsce  
i na świecie. Zgodnie z narzędziem analytics dostarczanym przez Google i osadzonym na wszystkich 
podstronach portalu w roku 2015 portal ekonomiaspoleczna.pl zanotował 294.614 odwiedzin i 215.377 
unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali 515.291 odsłon. Średnio portal był odwiedzany 46.844 
razy miesięcznie. 

 W okresie sprawozdawczym realizowano działania wdrożeniowe systemu akredytacji Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES). Przeprowadzono 59 audytów weryfikujących wdrożenie standardów jakości 
działania OWES. W ramach wdrażania procesu akredytacji funkcjonował Komitet Akredytacyjny  
ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będący 
organem pomocniczym MRPiPS.   

 W ramach Komitetu Akredytacyjnego funkcjonowała Grupa Robocza ds. analizy raportów z audytów 
akredytacyjnych. W okresie sprawozdawczym funkcjonowała także strona internetowa systemu 
akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES) stanowiąca narzędzie 
kontaktu z OWES w zakresie wdrażania systemu AKSES.  

 W roku 2015, w ramach realizacji działania ukierunkowanego na przygotowanie doradców OWES do 
wdrażania nowych standardów biznesowych w kontekście systemu akredytacji AKSES, przeprowadzono 
dwie edycje szkolenia dla doradców biznesowych OWES, w ramach których przeszkolono 40 osób 
(program szkoleniowy został dostosowany do standardów określonych w AKSES). 

 Przeprowadzono proces oceny wniosków oraz przyznano akredytację 59 Ośrodkom Wsparcia Ekonomii 
Społecznej z terenu całego kraju. 

 Prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem akredytowanych OWES (m.in. prowadząc reaudyt w jednym  
z OWES).  

 Zorganizowano spotkanie dla OWES, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) i Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym IZ RPO dotyczące systemu akredytacji, 
ewentualnych zmian oraz koordynacji działań na szczeblu regionalnym i centralnym.  

 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  

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
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i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez spółdzielczość socjalną.  
– M.in. opracowano i przyjęto w formie rekomendacji MRPiPS 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 kolejne 4 numery gazety spółdzielczej JAK robić biznes społeczny,  
– przygotowano interaktywną, ogólnodostępną bazę danych dotyczących spółdzielni socjalnych, 
– przygotowano 10 innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług 

społecznych użyteczności publicznej jako partnerstwa publiczno-społecznego,  
– opracowano i wydano 10 ekspertyz i 9 podręczników dotyczących różnych zagadnień związanych  

z funkcjonowaniem sektora ekonomii społecznej,  
– zorganizowano Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej,  
– zorganizowano 6 spotkań branżowych dla spółdzielni socjalnych. 

 

Finansowanie:  
 Projekty PO WER – współfinansowanie ze środków EFS i budżetowych. 
 W ramach PO KL

23
:  

– 1.573 tys. zł - projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”,  
– 1.152 tys. zł - projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej 

oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”,  
– 9.684 tys. zł - projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Wprowadzono zmiany legislacyjne oraz rozpoczęto realizację działań projektowych. 
 Organizacja Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej, 04-06.11.2015 r., Warszawa; 
 Organizacja 6 spotkań branżowych dla spółdzielni socjalnych; 
 Organizacja Konferencji „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności lokalnych”, 26-27.11.2015 r., Poznań;  
 Przygotowanie opracowania pt. „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych  

– Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady”;  
 Opracowanie 10 ekspertyz dotyczących m.in. badań sektora spółdzielczości socjalnej i funkcjonowania 

spółdzielni socjalnych;  
 Przygotowanie 9 podręczników obejmujących zagadnienia m.in. społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, 
partycypacji obywatelskiej w społecznościach lokalnych; 

 Wydanie 4 numerów gazety spółdzielczej JAK robić biznes społeczny; 
 Opracowanie 10 modeli innowacyjnych spółdzielni socjalnych; 
 Wypracowanie koncepcji interaktywnej ogólnodostępnej bazy danych dotyczących spółdzielni socjalnych; 
 Zorganizowanie Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej; 
 Organizacja V edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku; 
 Funkcjonujący portal ekonomiaspoleczna.pl; 
 Funkcjonujący Komitet Akredytacyjny ds. Systemu Akredytacji i Standardów Usług i Działania Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej; 
 Funkcjonująca strona internetowa systemu akredytacji AKSES; 
 Przeprowadzenie 59 audytów OWES weryfikujących wdrożenie standardów jakości ich działania; 
 Przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń dla doradców biznesowych OWES, w ramach których przeszkolono 

40 osób; 
 Spotkanie z Konwentem Dyrektorów ROPS. 
 

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

                                                             
23

 kwoty szacunkowe, w przypadku projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. 
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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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
Szef Służby Cywilnej, PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 W 2015 r. Szef Służby Cywilnej kontynuował działania mające przede wszystkim na celu promowanie 

wdrażania w służbie cywilnej elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy. Podejmowane działania 
stanowiły część 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. 

 Wzorem lat ubiegłych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowane zostało spotkanie eksperckie, 
podczas którego jednym z poruszanych zagadnień były kwestie związane z czasem pracy i możliwością 
wprowadzania w urzędach administracji rządowej ruchomego czasu pracy: 

 w październiku 2015 r. odbyła się kolejna edycja zorganizowanych przez Departament Służby Cywilnej 
konsultacji dla pracowników komórek kadrowych, finansowych i szkoleniowych urzędów 
administracji rządowej pn. „Mniej wysiłku, więcej efektu - IV dzień otwarty dla służby cywilnej” (udział 
wzięło ok. 300 osób). 

 W 2015 r. rozpoczął się również cykl tzw. wyjazdowych spotkań eksperckich: 

 w listopadzie 2015 r. zorganizowane zostało przez Departament Służby Cywilnej spotkanie 
konsultacyjne dla przedstawicieli urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej województwa 
opolskiego (udział wzięło ok. 100 osób), 

 w grudniu 2015 r. zorganizowane zostało przez Departament Służby Cywilnej spotkanie konsultacyjne 
dla przedstawicieli urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej województwa śląskiego (udział 
wzięło ok. 150 osób). 

 Wszystkie spotkania eksperckie organizowane przez Departament 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 dokonywane są aktualizacje informacji na stronie internetowej „Serwis Służby Cywilnej”  
w zakładce „Pytania i odpowiedzi: obowiązki i uprawnienia”, gdzie znaleźć można stanowisko 
Departamentu Służby Cywilnej, m.in. w zakresie czasu pracy. 

 Promowanie przez PARP rozwiązań związanych z telepracą dla przedsiębiorców na stronie internetowej 
PARP. 

 

Finansowanie: 
 Środki własne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Promowanie dobrych praktyk 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Działania są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. 
 

NARZĘDZIE 39: ROZWÓJ  SYSTEMU AKTYWNEJ INTEGRACJI  

Narzędzie 39:  Rozwój systemu aktywnej integracji 
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Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość) 

Podmiot wiodący: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe:  
 Kontynuowano działania wspierająco-promujące w ramach programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, takich jak: 

 Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, 

 Świetlica – Dzieci – Praca – na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, 

 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. 
 W grudniu 2015 r. zatwierdzono nowy resortowy program pod nazwą „Program wspierający 

rozwiązywanie problemu bezdomności”, będący nową wersją dotychczas obowiązującego, 
resortowego programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności , który wymagał 
modyfikacji ze względu na nowe wyzwania pojawiające się w obszarze pomocy osobom bezdomnym  
i zagrożonym bezdomnością, jak również w wyniku m.in. rekomendacji zawartych w wypracowanym 
rozwiązaniu modelowym w ramach PO KL 2007-2013 oraz postulatów przedstawionych w „Krajowym 
programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej 
integracji” w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. 

 Realizacja Programu 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. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Prowadzono prace związane z wdrażaniem EFS w latach 2014-2020 w ramach PO WER. 
 Kontynuacja realizacji projektu: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w ramach Działania 

1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” PO KL.   
 W 2015 r. prowadzone były prace dotyczące przeprowadzenia procedury akredytacji i standardów 

działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Bardziej szczegółowe informacje podano  
w karcie dot. narzędzia nr 37. 

 W zakresie działań związanych z upowszechnianiem stosowania klauzul społecznych w 2015 r.   
w ramach ww. projektu m.in. opracowano sylabus do przedmiotu dot. klauzul społecznych na studiach 
podyplomowych. 
 

Finansowanie:  
 Działania wspierająco-promujące w ramach programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

sfinansowane zostały w ramach środków budżetowych.  
 Na realizację programu FIO: 15.987 tys. zł. 
 Na realizację projektu PO KL: 2.261.973,05 zł, w tym budżet państwa: 339.295,96 zł, EFS: 1.922.677,09 zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Wsparcie uzyskały inicjatywy samorządowe gmin i organizacji pozarządowych, w ramach których 

świadczono usługi aktywizacji społeczno-zawodowej oraz inicjowano lokalne programy rynku pracy. 
 Wdrożono i zaplanowano do wdrożenia dalsze zmiany programowe wynikające m.in. z rekomendacji 

zakończonych działań projektowych w ramach PO KL 2007-2013. 
 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. W 2015 r. dofinansowano 287 projektów wpisujących się w ten 
kierunek działania na łączną kwotę 15.987 tys. zł. 
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 Opracowano raporty z działania Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej. 
 Przygotowano sprawozdanie z konferencji upowszechniającej stosowanie klauzul społecznych. 
 Uaktualniono i dostosowano do wymogów AKSES wersję programu dla doradców biznesowych OWES – 2. 
 Przeszkolono 42 osoby w obszarze doradztwa biznesowego; 
 Opracowano program szkolenia metodologicznego dla terenów/ek na temat klauzul społecznych. 
 Opracowano Sylabus do przedmiotu na temat klauzul społecznych na studiach podyplomowych w zakresie 

ekonomii społecznej i zamówień publicznych. 
 Przygotowano II wersję podręcznika na temat klauzul społecznych. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Większość zadań realizowano zgodnie z planem. 

 

NARZĘDZIE 40: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POPRAWĄ SWOJEJ SYTUAC JI 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące: 
-  

Działania realizowane w 2015 r.:  
 Kontynuacja działań mających na celu wprowadzanie i rozwój systemów teleinformatycznych publicznych 

służb zatrudnienia, zapewniających spójny system obsługi rynku pracy.  
 Zapewnienie utrzymania i rozwoju, w szczególności dostosowanie do zmian prawnych, wymagań 

funkcjonalnych użytkowników końcowych oraz projektów pilotażowych PSZ, następujących aplikacji 
Systemu Teleinformatycznego PSZ:  

 Aplikacja Centralna,  

 Oprogramowanie Syriusz
Std

,  

 Centralna Baza Ofert Pracy,  

 Wortal PSZ (obejmujący centralny serwis informacyjny PSZ,  

 podstrony powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy,  

 strony POWER i RPO dla wojewódzkich urzędów pracy,  

 stronę Gwarancje dla młodzieży, serwer pocztowy urzędów pracy),  

 Centralny System Analityczno-Raportowy (CeSAR),  

 Broker SI PSZ,  

 Rejestr Instytucji Szkoleniowych,  

 Zatrudnienie Cudzoziemców,  

 Słowniki Centralne,  

 Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych,  

 Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia,  

 Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,   

 Podsystem Wydatków Informatycznych oraz wsparcie dla użytkowników końcowych.  
 Wdrożenie oraz zapewnienie utrzymania i rozwoju Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów 

(STOR) umożliwiającego prowadzenie w sposób jednolity rejestrów:  

 Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS),  

 Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ), 

 Rejestru Podmiotów Akredytowanych do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (RPA EURES), 

 Rozbudowanie Oprogramowania Syriusz
Std

 o funkcjonalność świadczenia kolejnych usług elektronicznych, 
w szczególności: zgłoszenia praktyki studenckiej w administracji, wniosku o przyznanie bonu 
zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, wniosków dotyczących rejestrów KRAZ i RIS.  
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 Umożliwienie pracownikom urzędów pracy pozyskiwanie danych w postaci elektronicznej z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz z Systemu Rejestrów Państwowych (w zakresie PESEL).   

 Wykonanie narzędzia umożliwiające prowadzenie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 
zgodnie z nową metodologią. 

 Doskonalenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez publiczne służby 
zatrudnienia oraz indywidualnych planów działania poprzez: 

 monitorowanie realizacji przez urzędy pracy usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 
oraz postępowania urzędów pracy przy profilowaniu pomocy dla bezrobotnego oraz 
przygotowywaniu indywidualnych planów działania;  

 upowszechnianie informacji o specyficznych rozwiązaniach w zakresie pośrednictwa pracy  
i poradnictwa zawodowego oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących realizacji tych usług rynku pracy 
oraz profilowania pomocy dla bezrobotnego i indywidualnych planów działania, 

 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 2015 r. realizowano następujące prace szczegółowe: 

 udział w pracach nad ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569),  
w tym opiniowanie projektu ustawy o pracy na morzu oraz projektów aktów wykonawczych do 
ustawy w zakresie realizacji przez powiatowe urzędy pracy usługi pośrednictwa pracy na rzecz 
armatorów i marynarzy,  

 prace nad rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2015 r. 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 (Dz.U z 2015 r. poz. 721). 

 
Programowe: 
 Realizacja następujących prac: 

 udzielanie urzędom pracy wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy i rozporządzeń  
w zakresie realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz profilowania pomocy dla 
bezrobotnych i indywidualnych planów działania, 

 udział w pracach przy rozbudowie Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra 
właściwego ds. pracy w zakresie: upowszechniania ofert pracy pochodzących z Ochotniczych Hufców 
Pracy, dołączenia komponentów zawierających propozycje niesubsydiowanych staży i praktyk oraz 
praktyk studenckich zgłaszanych przez administrację publiczną,  

 monitorowanie CBOP udostępnianej przez ministra właściwego ds. pracy w zakresie 
upowszechnianych ofert pracy, staży, praktyk, praktyk studenckich w celu udoskonalenia możliwości 
korzystania z zasobów tej bazy, 

 monitorowanie wykorzystywania przez urzędy pracy Kwestionariusza do profilowania pomocy dla 
osób bezrobotnych, 

 monitorowanie i rozwój wykorzystywanego przez powiatowe urzędy pracy Oprogramowania 
Syriusz

Std
, 

 monitorowanie wykorzystywanego przez wojewódzkie urzędy pracy Oprogramowania WUP-Viator, 

 opracowywanie materiałów merytorycznych do upowszechniania w ramach Wortalu Publicznych 
Służb Zatrudnienia (PSZ); 

 opracowanie i upowszechnienie raportu z realizacji poradnictwa zawodowego w PSZ pt. „Informacja 
o realizacji usługi poradnictwo zawodowe w urzędach pracy w 2014 r.”, 

 realizacja projektów „Eurodoradztwo Polska” (EDP) i „Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego” (ELGPN) w ramach Programu Erasmus+ poprzez: 
 opracowywanie i upowszechnianie informacji, materiałów i publikacji, w tym: ulotki 

„Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych”, analizy statystycznej „Profilowanie pomocy dla 
osób bezrobotnych”, broszury „Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych. Gdy 
planujesz powrót do kraju”, Zeszytu metodycznego pośrednika pracy Nr 6(15) „Dobre praktyki  
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– doświadczenia powiatowych urzędów pracy”.  
 organizację trzech spotkań w ramach Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa 

Zawodowego: w dniu 29 czerwca 2015 r. - tzw. Platforma Centralna skupiająca przedstawicieli 
ministerstw i urzędów centralnych, w dniu 20 listopada 2015 r.  – seminarium pt.: „Nowoczesne 
pośrednictwo pracy w PSZ” i w dniach 2-3 grudnia 2015 r. – spotkanie Zespołu Roboczego  
ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów WUP.  

 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; 

 merytoryczny nadzór nad realizacją projektu „Narzędzie do badania kompetencji”, w tym opiniowanie 
produktów powstałych w ramach projektu oraz udział w pracach Komitetu Sterującego projektu.  

 Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 Kontynuacja realizacji projektu: „Narzędzie do badania kompetencji”. W 2015 r. zakończono prace 

związane z: 

 opracowaniem założeń teoretycznych i koncepcji NBK, 

 przygotowaniem pierwotnej wersji Narzędzia do badania kompetencji (NBK) w wersji papier-ołówek  
i internetowej oraz przeprowadzeniem badań konstrukcyjnych  , 

 przygotowaniem środowisk oraz wdrożeniem NBK w środowisku testowym, szkoleniowym  
i produkcyjnym, na podstawie prowadzonych badań standaryzacyjnych w jednostkach Publicznych 
Służb Zatrudnienia (PSZ) i Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), 

 szkoleniami – w 2015 r. przeszkolono 937 osób w zakresie stosowania NBK użytkowników końcowych, 
administratorów oraz trenerów w jednostkach PSZ i OHP i zakończono realizację projektu. 

 

Finansowanie: 
 Wydatkowana kwota na realizację zadania „Narzędzie do badania kompetencji” według źródeł 

finansowania w 2015 r.: ogółem: 1.629.091,43 zł, budżet państwa: 244.363,71 zł, EFS: 1.384.727,72 zł. 
Całkowity budżet projektu: 4.016.588 zł. 

 Działania związane z rozwojem systemów teleinformatycznych publicznych służb zatrudnienia zostały 
sfinansowanie z Funduszu Pracy zgodnie z planem wydatków na 2015 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 2015 r. na realizację działań związanych z doskonaleniem pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia wydatkowano 153 tys. zł.  
 

Osiągnięte efekty:  
 W ramach projektu: „Narzędzie do badania kompetencji” osiągnięto następujące rezultaty: 

– przeszkolenie 937 osób - użytkowników końcowych, administratorów oraz trenerów w jednostkach 
PSZ i OHP, 

 narzędzie NBK w wersji internetowej w trzech instancjach: testowej, szkoleniowej i produkcyjnej, 

 raport z wdrożenia internetowej wersji NBK. 
 W ramach działań związanych z doskonaleniem pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 

świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia osiągnięto następujące rezultaty: 
– Zapewnienie wszystkim zainteresowanym, w tym klientom PSZ, dostępu do aktualnych i jednolitych 

informacji w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem 
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ogólnodostępnego Wortalu PSZ, w tym informacji o ofertach pracy pochodzących z PSZ i OHP, 
poradach grupowych, szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, stażach i praktykach 
studenckich zgłaszanych przez administrację rządową; 

– Zapewnienie dostępu do informacji, materiałów i specjalistycznych wydawnictw dla pośredników 
pracy i doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia; 

– Zapewnienie pracownikom PSZ dostępu do aktualnego oprogramowania wykorzystywanego  
w obsłudze klientów (CBOP, Syriusz

Std
, WUP-Viator); 

– Zobrazowanie, w ujęciu statystycznym, realizacji przez urzędy pracy usługi poradnictwo zawodowe  
w 2014 r.; 

– 144 pracowników publicznych służb zatrudnienia uczestniczących w konferencji, seminariach  
i spotkaniach, organizowanych w ramach realizowanych projektów; 

– Stały dostęp do internetowej wersji testu „KZZ” dla uprawnionych doradców zawodowych; wzrost 
liczby doradców zawodowych uprawnionych do korzystania z KZZ; 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2015 r. uchylające 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  
(Dz.U z 2015 r. poz. 721). 

Podjęte działania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy pracowników publicznych służb zatrudnienia  
w zakresie realizacji ustawowych działań związanych z usługami rynku pracy, profilowaniem oraz 
indywidualnymi planami działania. 

 

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

 

NARZĘDZIE 41: ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ZLECAN IA 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 
demograficznych oraz wydłużania wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej 

Podmiot wiodący: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
 W roku 2015 rozpoczęto realizację zlecania działań aktywizacyjnych w piętnastu województwach. 

Marszałkowie województw zawarli z wybranymi agencjami zatrudnienia umowy o świadczenie działań 
aktywizacyjnych. 

 
Legislacyjne:  
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie:  
 Na realizację zlecania działań aktywizacyjnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje 

samorządom wojewódzkim limity środków Funduszu Pracy na podstawie wniosków składanych zgodnie  
z art. 109 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Ustalone limity na rok 2015 (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.) dla samorządów wojewódzkich 
stanowiły łącznie 45.052,5 tys. zł. Zgodnie ze sprawozdaniem MPiPS-02 wydatki wojewódzkich urzędów 
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pracy (WUP) na ten cel wyniosły 35.419,1 tys. zł,  

Osiągnięte efekty:  
 Różny stan zaawansowania realizacji umów w poszczególnych województwach nie pozwala na 

dokonywanie, na tym etapie, analiz w zakresie efektywności podejmowanych działań. 
 Z przekazanych przez WUP-y danych wynika, iż na dzień 31.12.2015 r.: 

 powiatowe urzędy pracy skierowały do realizatora łącznie 22.655 osób długotrwale bezrobotnych, 

 z tej grupy 2.383 osoby podjęły odpowiednią pracę lub rozpoczęły działalność gospodarczą. 
 

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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 Przygotowanie raportów z V edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).  
 Upowszechnianie wyników V edycji projektu badawczego BKL. 
 Opracowanie raportu z rekomendacjami dla polityk publicznych na podstawie 5 edycji BKL. 
 Uwzględnienie w PO WER działań związanych z realizacją kolejnych edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego  

i dostosowanie go do potrzeb interesariuszy, przede wszystkim przedsiębiorców/pracodawców oraz 
decydentów. 

 Uwzględnienie w PO WER działań związanych z powołaniem Rady Programowej ds. Kompetencji  
(w programie nazwanej Rada Programowa) i Sektorowych Rad ds. Kompetencji, składających się  
z przedstawicieli środowiska edukacji i biznesu, które będą wskazywać kierunki kształcenia zawodowego 
zgodne z potrzebami gospodarki. 

 

Finansowanie: 
 Na realizację V edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego wydatkowano 911.827,95 zł. 

Osiągnięte efekty:  
 Publikacja wyników V edycji BKL (wersja papierowa i elektroniczna). 

– Liczba uczestników wydarzeń promujących wyniki BKL – konferencji i regionalnych seminariów: 666;  
– Liczba odwiedzin na stronie www: 99.737.  

 Zapewnienie finansowania na działania związane z powołaniem Rady Programowej oraz sektorowych rad 
ds. kompetencji oraz realizację BKL. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Działanie jest realizowane zgodnie z planem. 
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NARZĘDZIE 43: SYSTEM  WŁĄCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OTWARTEGO RYNKU 

PRACY - POZA CHRONIONYM RYNK IEM 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, Szef Służby Cywilnej 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Zakończone zostały prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172, ze 
zm.). Wprowadzona zmiana umożliwia organizacjom realizowanie ze środków PFRON, na zlecenie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu województwa lub samorządu 
powiatowego, zadania w postaci świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej 
(rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, Dz. U. poz. 1778; weszło  
w życie 18 listopada 2015 r.). 

 Przygotowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. poz. 1497).  

 Celem rozporządzenia było umożliwienie osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność 
gospodarczą (oraz niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za 
niepełnosprawnego domownika) ubieganie się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaconych po terminach 
wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych rolników.  

 Ponadto w rozporządzeniu dodano przepis zezwalający na fakultatywne wskazywanie części lub 
całości informacji zawartych w składanym dokumencie dodatkowo w formie fotokodu (np. kodu QR, 
czyli matrycowego kodu kreskowego umożliwiającego skanowanie zakodowanych informacji), 
oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu (np. etykiet dźwiękowych lub etykiet 
pisanych alfabetem Braille`a). Rozwiązanie to pozwala osobom niewidomym lub silnie niedowidzącym 
używającym odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) na 
zidentyfikowanie rodzaju dokumentu oraz co najmniej podstawowych danych wykazanych  
w dokumencie – po jego wydrukowaniu. Wnioskodawca może wybrać najbardziej odpowiadający mu 
środek. Zastosowanie go nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Osoby używające oznaczeń 
lub etykiet dla innych celów mogą je wykorzystać także do zidentyfikowania dokumentu, zaś 
używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) mogą, bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów, generować oraz skanować i odczytywać fotokody. Dla osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku jest to dodatkowe usprawnienie.  

 Wprowadzono również przepis zezwalający na umieszczenie we wniosku wymienionych środków, co 
eliminuje wątpliwości organów dotyczące zgodności takiego dokumentu ze wzorem stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia. W związku z tym organ nie może uznać, że złożony egzemplarz 
dokumentu nie jest zgodny ze wzorem, a więc że zawiera dodatkowe elementy w postaci jednego lub 
wielu kodów QR lub etykiet umieszczonych przez składającego na dokumencie. 

 
Programowe: 
 Realizacja Programu 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. 
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– W Programie FIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione 
podmioty mogą składać oferty na dofinansowanie zadań. Zakres możliwych do zrealizowania  
w ramach Programu działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie obszary działalności pożytku publicznego.  

– Działania, których celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych wpisują się w cele 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
 

Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 Zakończono realizację projektu pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń 

oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” (okres 
realizacji: 01.03.2013 r. – 28.02.2015 r.).  

 
 Realizacja projektu szkoleniowego pn. „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy”:  

W kwietniu i maju 2015 r. przeprowadzono cykl szkoleń pn. „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu 
pracy”. Do udziału w szkoleniach zaproszono przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu 
powiatowego i gminnego odpowiedzialnych za politykę kadrową i zatrudnienie oraz osoby bezpośrednio 
zaangażowane w proces rekrutacji, zatrudniania i zarządzania niepełnosprawnymi pracownikami, jak też 
pracowników realizujących w tych jednostkach obowiązki wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W szkoleniach wzięło udział 296 osób. Uczestnicy 
szkoleń mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji, przystosowania stanowisk pracy 
oraz uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych a także obowiązków i uprawnień pracodawców 
zatrudniających te osoby. Mieli również okazję wyjaśnienia problemów napotykanych w codziennej pracy 
w obszarze zarządzania niepełnosprawnością i wymiany doświadczeń w tej kwestii. 

 
 W 2015 r. Szef Służby Cywilnej po raz kolejny zorganizował coroczne konsultacje dla pracowników 

urzędów pn. „Mniej wysiłku więcej efektu – 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 
kadrowej w urzędach mogli uzyskać informacje związane z prawidłowym stosowaniem przepisów 
dotyczących uprawnień i obowiązków osób z niepełnosprawnościami, w tym również od zaproszonego do 
udziału w przedsięwzięciu przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 Pracownicy Departamentu Służby Cywilnej prezentowali służbę cywilną podczas Wydziałowego Dnia 
Kariery organizowanego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. 
Szczegółowych informacji na temat pracy w służbie cywilnej udzielano gościom targów, w tym również 
przedstawicielom Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich Politechniki Warszawskiej 
w zakresie preferencji osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu w służbie cywilnej.  

 Ponadto, Departament  przyjął na staż, a następnie na wolontariat jedną osobę z niepełnosprawnością. Jej 
opiekun wziął udział w konferencji podsumowującej efekty projektu  "Staż w administracji publicznej 
wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego 
wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II" organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju 
Regionalnego (FIRR) w Warszawie, gdzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym odbywaniu 
staży przez osoby z niepełnosprawnościami w administracji publicznej. 

 W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Szef Służby Cywilnej zwrócił się do 
urzędów o zamieszczanie w publikowanych ogłoszeniach o naborach w służbie cywilnej następującej 
klauzuli: „Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie 
chronioną”. Urzędy stosują powyższą klauzulę w publikowanych ogłoszeniach.  

 Niezależnie od stosowania w ogłoszeniach ww. klauzuli urzędy realizują rekomendację Szefa Służby 
Cywilnej z 2010 r., która dotyczyła zamieszczania w ogłoszeniach o naborach informacji zachęcających 
osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze w każdym przypadku, gdy zakres zadań 
realizowanych na danym stanowisku nie wyklucza zatrudnienia takich osób. W 2015 r. 48% wszystkich 
ogłoszeń o naborach zawierało taką zachętę. Pokazuje to coraz większą otwartość urzędów na 
zatrudnienie tej grupy pracowników, ponieważ w 2010 r. jedynie 28% ogłoszeń o naborach zawierało taką 



104 

 

informację. 
 Departament Służby Cywilnej prowadzi 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 z niepełnosprawnościami – 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 121 wystąpień, w tym również dotyczących kwestii istotnych  
z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. 

 Wspierając zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami 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 z niepełnosprawnością, 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 wyniku ww. działań zatrudniona została 1 osoba  
z niepełnosprawnością. 

 

Finansowanie: 
Działania realizowane przez MRPiPS: 
 Projekt Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – w 2015 r. na realizację 
projektu wydatkowano kwotę 203 672,61 zł; 

 Projekt szkoleniowy pn. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy nie generował dodatkowych 
obciążeń dla finansów publicznych z tego względu, że realizowany był on przez MRPiPS w ramach 
posiadanych na 2015 r. środków budżetowych. 

Działania realizowane przez KPRM: 
 Środki własne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Europejski Fundusz Społeczny. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Projekt pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych” BON - kluczowymi efektami projektu są: 
- publikacja „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych – ramowe wytyczne”; 
- publikacja „Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  

o specyficznych potrzebach - dobre praktyki”; 
- wizualizacja komputerowa – pokazująca najważniejsze problemy, z jakimi stykają się osoby z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności na stanowiskach pracy oraz w przestrzeni publicznej, oraz to, w jaki 
sposób projektować pomieszczenia, aby były dostępne dla wszystkich; 

- lista kontrolna do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności; 

- komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania 
stanowisk pracy; 

– 15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy  
w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających  
z niepełnosprawności; 

– 200 charakterystyk zawodów. 
 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 ograniczenie wykluczenia 
społecznego osób niepełnosprawnych. Projekty takie, w konkursie FIO 2015, zostały dofinansowane  
w ramach kierunku działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, w priorytecie 2. 
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 W 2015 r. nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej – z poziomu 
3,7% w 2014 r., do poziomu 3,9% w 2015 r. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Zadanie realizowane jest efektywnie i terminowo. 
 

 

NARZĘDZIE 44: UPOWSZECHNIENIE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH, W SZCZE GÓLNOŚCI  

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, MRPiPS, PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 W 2015 r. ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) doprecyzowano art. 68a dotyczący kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. 

 W 2015 r. wprowadzono również zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (rozporządzenie zmieniające z dnia 6 sierpnia 
2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 1149) doprecyzowujące kwestie przystępowania do egzaminu 
eksternistycznego i jego organizowania. 

Programowe: 
 Podejmowano działania na rzecz upowszechniania nowej formy kształcenia ustawicznego. KOWEZiU 

przeprowadziło kurs „Organizacja i prowadzenie KKZ” celem wsparcia dyrektorów i nauczycieli szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe w skutecznym działaniu na rzecz uruchamiania KKZ. 

 Instytucja Pośrednicząca MEN ogłosiła konkurs w ramach PO WER na zwiększenie oferty pozaszkolnych 
form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie w latach 2016-2017 modelowych 
programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego, w tym pracodawcami. 

 
Instytucjonalne: 
 Na stronie internetowej KOWEZiU prowadzona jest wyszukiwarka szkół i placówek organizujących 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, opracowana na podstawie danych pochodzących z Systemu Informacji 
Oświatowej (wrzesień 2015 r.). 

 
Inne:  
 Zapewnienie funkcjonowania bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl i jej przekształcenie  

w Rejestr Usług Rozwojowych, który zawiera ofertę kursów i szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników. 
 Zapewnienie funkcjonowania i aktualizacja szkoleń e-learningowych Akademia PARP skierowanych do 

przedsiębiorców, pracowników i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 W 2015 r. MNiSW wspomagało uczelnie w zakresie wdrażania przepisów w zakresie potwierdzania 

efektów uczenia się, wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która 
weszła w życie w 2014 r. Realizowany był 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”.  
W ramach projektu w maju 2015 r. odbyły się warsztaty adresowane do pracowników uczelni z zakresu 
przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.  
W ramach projektu planowane jest dodatkowo wydanie publikacji nt. dobrych praktyk we wdrażaniu 
potwierdzania efektów uczenia się. 

 

http://www.inwestycjawkadry.pl/
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Finansowanie: 
 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. 

 Zapewnienie funkcjonowania bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl jej przekształcenie  
w Rejestr Usług Rozwojowych  – finansowanie w wysokości 1.110.810,89 zł. 

 Zapewnienie funkcjonowania i aktualizacja szkoleń e-learningowych „Akademia PARP” - finansowanie  
w wysokości 2.904.425,54 zł. 

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

 

Osiągnięte efekty:  
 Kompleksowe uregulowanie kwestii dotyczących kształcenia ustawicznego na poziomie 

ponadgimnazjalnym, dywersyfikacja pozaszkolnych form kształcenia, a także rozszerzenie katalogu 
podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, pozwoliło na zauważalne zwiększenie 
aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. 

 Na przestrzeni roku liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kraju nieco wzrosła (od 47.943 
w roku 2014 do 48.877  w roku 2015), systematycznie poszerzana jest oferta kształcenia na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, która obejmuje  wszystkie obszary kształcenia zawodowego 
wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 Strona www.inwestycjawkadry.info.pl miała 11.759.559 odsłon w ramach 1.556.759 sesji.  
 Udział w projekcie „Akademia PARP” rozpoczęło 12.248 osób (łącznie od początku działania Akademii 

92.933), udział w projekcie zakończyło (ukończyło co najmniej jedno szkolenie) 12.715 (łącznie od 
początku działania Akademii 64.986). Akademia to łącznie 232.500 użytkowników, z czego około 93.000 
podało wszystkie dane. 

 Realizacja warsztatów z zakresu przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem 
szkolnictwa wyższego. 

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

NARZĘDZIE 45: BUDOWA  POLSKIEJ RAMY KWALIF IKACJI 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, MRPiPS, PARP,  

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 W dniu 31 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji. 
 W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm przyjął poselski projekt ustawy o ZSK. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Ustawa 
zakłada, że w okresie 6 miesięcy od jej wejścia w życie uruchomiony zostanie Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji, a co za tym idzie możliwe będzie włączanie kwalifikacji do ZSK. Przed rozpoczęciem 
funkcjonowania ZRK zostaną wydane niektóre przewidziane w ustawie rozporządzenia m.in. dotyczące 
charakterystyk drugiego stopnia poziomów PRK czy wymogów technicznych jakie powinien spełniać 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Po uruchomieniu ZSK, czyli około połowy 2016 r. system osiągnie 
wszystkie funkcjonalności i będą mogły być do niego włączane także kwalifikacje rynkowe potwierdzające 
kompetencje zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. 

 
Programowe: 

http://www.inwestycjawkadry.pl/
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
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 W związku z uchwaleniem 22 grudnia 2015 r. ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (wejście  
w życie 15 stycznia 2016 r.), PARP, która została wskazana w projekcie ustawy o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji jako podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, podjęła działania przygotowujące 
do przyjęcia nowej funkcji. Działania te dotyczyły zbudowania wiedzy na temat projektowanego systemu 
kwalifikacji. 

 
Instytucjonalne: 
 W związku z uchwaleniem 22 grudnia 2015 r. ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której 

PARP została wskazana jako podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, podjęte zostały 
działania zmierzające do organizacyjnego przygotowania PARP do nowego zadania.  

 
Inne:  
 W 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych realizował następujące projekty: 

- „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". W ramach projektu zespół ekspertów 
opracował założenia i mechanizmy funkcjonowania nowego systemu kwalifikacji (2010-2015); 

- „Budowa krajowego systemu kwalifikacji ‒ wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie 
organizacyjno- instytucjonalnym" (2013-2015); 

- „Budowa krajowego systemu kwalifikacji ‒ pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz 
kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” (2013-2015) – projekt realizowany  
w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

 W ramach tych projektów opracowano w szczególności: 
– charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji odniesione do charakterystyk poziomów 

Europejskiej Ramy Kwalifikacji; 
– zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji; 
– projekt standardu opisu kwalifikacji; 
– założenia funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, podmiotu go prowadzącego  

i powiązań z innymi elementami systemu kwalifikacji oraz pierwszą wersję oprogramowania dla ZRK; 
– koncepcję zasad zapewniania jakości oraz wytyczne i scenariusz wdrożenia rozwiązań w zakresie 

zapewniania jakości; 
– koncepcję metodologii walidowania efektów uczenia się; 
– wytyczne dotyczące akumulowania i przenoszenia osiągnięć, w tym metod określania objętości  

i zasad tworzenia jednostek efektów uczenia się oraz zawierania porozumień pomiędzy instytucjami; 
– propozycje zasad współpracy z interesariuszami w ZSK; 
– projekty pięciu sektorowych ram kwalifikacji; 
– rekomendacje dotyczących wskaźników i metodologii cyklicznych badań monitorujących wdrożenie  

i rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. 
Działania te miały na celu przygotowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych funkcjonowania ZSK, 
pilotaż wybranych rozwiązań i procedur, a także opracowanie założeń funkcjonowania ZRK. Efekty 
projektów dały wkład do przygotowania regulacji obowiązujących w zintegrowanym systemie kwalifikacji. 

 
 W 2015 r. MNiSW wspomagało uczelnie w zakresie wdrażania przepisów dot. potwierdzania efektów 

uczenia się, wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła  
w życie w 2014 r. Realizowany był 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”. W ramach projektu  
w maju 2015 r. odbyły się warsztaty adresowane do pracowników uczelni z zakresu przepisów i metod 
potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego. W ramach projektu 
planowane jest dodatkowo wydanie publikacji nt. dobrych praktyk we wdrażaniu potwierdzania efektów 
uczenia się. 
 

Finansowanie: 
 W ramach projektów PO KL w 2015 r. dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wydatkowano 

18.390.559,59 zł. 
 Działania PARP nie wiązały się z dodatkowymi kosztami. 
 Projekt pod nazwą „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” finansowany był ze 

środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+. 
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Osiągnięte efekty:  
 Wejście w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
 Realizacja warsztatów z zakresu przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem 

szkolnictwa wyższego. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Zadanie realizowane jest 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:  
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MEN, MNiSW, PARP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
 Informacje na temat realizowanych w 2015 r. działań dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

znajdują się w opisie Narzędzia nr 45. W 2015 r. MEN nie prowadził innych działań związanych z tym 
narzędziem. 

 
Legislacyjne: 
 W 2015 r. został przeprowadzony proces legislacyjny w celu ustalenia warunków uzyskania wpisu do 

Rejestru Usług Rozwojowych (RUR, Rejestr), w efekcie we wrześniu 2015 r. weszła w życie nowelizacja 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Rozporządzenie KSU). 

 
Programowe: 
 Jednym z priorytetów realizowanego Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020 (Program ASOS) jest edukacja osób starszych (Priorytet I). W ramach Edycji 
2015 wsparcie ogółem otrzymało 469 projektów adresowanych do seniorów, z czego 19 projektów było 
realizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku. 152 projekty realizowane były w ramach Priorytetu I  
- Edukacja osób starszych.  

 Został przygotowany system informatyczny RUR, zgodnie z warunkami ustanowionymi w nowelizacji 
powyższego Rozporządzenia KSU. Jednakże Komisja Europejska (KE) zgłosiła zastrzeżenia w zakresie 
kryteriów wejścia dla podmiotów, które miały świadczyć za pośrednictwem RUR usługi rozwojowe 
dofinansowane ze środków publicznych (w tym z EFS).  
– W efekcie uzgodnień z KE system informatyczny RUR został uruchomiony na warunkach 

ustanowionych w nowelizacji powyższego Rozporządzenia KSU, z ostrzeżeniem, że warunki wpisu dla 
podmiotów świadczących usługi rozwojowe dofinansowywane ulegną zmianie. 

– W 2015 r. wykonywano bieżące prace związane z utrzymaniem i administrowaniem systemu 
informatycznego RUR. W pierwszej kolejności nastąpiła migracja podstawowych danych podmiotów  
z dotychczasowej internetowej bazy ofert szkoleniowych. Prowadzono bieżącą obsługę zgłoszeń od 
użytkowników Rejestru, dokonano weryfikacji wstępnych 130 podmiotów ubiegających się o wpis do 
RUR (tj. weryfikacji podmiotów zakończonych wezwaniem do uzupełnień lub uzyskaniem wpisu przez 
podmiot).  

– W związku z uwagami KE dokonano konsultacji społecznych w zakresie kryteriów wpisu 
ustanowionych dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe dofinansowane. W ich wyniku 
wypracowano kryteria jakościowe, których spełnienie umożliwi podmiotowi świadczenie za 
pośrednictwem RUR usług rozwojowych dofinansowanych. Wypracowane kryteria stanowiły wkład 
do nowelizacji Rozporządzenia KSU sfinalizowanej w 2016 r.  

– Przeprowadzona została kampania informacyjno-promocyjna dla potencjalnych użytkowników 
Rejestru Usług Rozwojowych. Grupa docelowa kampanii obejmowała przedstawicieli podmiotów 
świadczących usługi rozwojowe, przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby 
fizyczne. 
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– Zorganizowane zostały spotkania informacyjne i warsztaty szkoleniowe dla Instytucji Zarządzających 
Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) nt. funkcjonalności systemu informatycznego RUR 
dla IZ RPO.  

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Kontynuacja wdrażania wprowadzonego w 2014 r. Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). 
 W 2015 r. MNiSW wspomagało uczelnie w zakresie wdrażania przepisów w zakresie potwierdzania 

efektów uczenia się, wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która 
weszła w życie w 2014 r. Realizowany był 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”.  
W ramach projektu w maju 2015 r. odbyły się warsztaty adresowane do pracowników uczelni z zakresu 
przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.  
W ramach projektu planowane jest dodatkowo wydanie publikacji nt. dobrych praktyk we wdrażaniu 
potwierdzania efektów uczenia się. 
 

Finansowanie: 
 W ramach Programu ASOS w 2015 r. ogółem dofinansowano 469 projektów na kwotę ok. 38 mln zł.  

– W ramach Priorytetu I Programu ASOS dofinansowano 152 projekty na kwotę ok. 11,8 mln zł, w tym 
19 projektów realizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku,  na kwotę ok. 1,3 mln zł. 

 W 2015 r. wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie inwestycji w kompetencje  
i kwalifikacje pracodawców i pracowników zgodnie z RB-40 kwartalne, Sprawozdanie z wykonania 
określonego w ustawie budżetowej na 2015 rok planu finansowego państwowego funduszu celowego 
Fundusz Pracy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wyniosły 154.079 tys. zł. 

 Na prace prowadzone w związku z przygotowaniem Rejestru Usług Rozwojowych wydatkowano w 2015 r. 
kwotę 2.110.810,89 zł. 

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

 

Osiągnięte efekty:  
 W ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do 

udziału w konkursie - Priorytet I Program ASOS - ok. 110.000 osób starszych zostało objętych wsparciem.  
 W 2015 r. kontynuowano wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego powołanego w maju 2014 r. 

nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istotą tego rozwiązania jest 
przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców.  
– Minister właściwy do spraw pracy corocznie ustala priorytety wydatkowania, sposób podziału i plan 

wydatków 80% środków KFS, po zasięgnięciu opinii Rady Rynku Pracy, skupiającej m.in. partnerów 
społecznych. Pozostałe 20% środków stanowi rezerwę KFS – o przeznaczeniu tej części decyduje Rada 
Rynku Pracy, wyznaczając własne priorytety. 

– W latach 2014-2015 grupą docelową objętą wsparciem środkami KFS były osoby pracujące w wieku 
45 lat i więcej. Budżet KFS w 2015 r. wyniósł ponad 179 mln zł, z czego wydatkowano 154.079 tys. zł. 

– Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego  
(w przypadku przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób – 100% kosztów), nie więcej jednak niż do 
wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Ze środków KFS 
można sfinansować: 
 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które można będzie 

zaspokoić dzięki środkom KFS, 
 kursy i studia podyplomowe, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za 

jego zgodą, 
 egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 
 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu 
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ustawicznym. 
– W 2015 r. 12.126 firm/podmiotów otrzymało środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

(KFS) na wspieranie działań z zakresu kształcenia ustawicznego, co pozwoliło 85.855 osobom 
pracujących w wieku 45+ rozwijać swoje kompetencje i kwalifikacje. 

 Jeden funkcjonujący Rejestr Usług Rozwojowych, 126 Podmiotów, które uzyskały wpis do RUR. 
 Realizacja warsztatów z zakresu przepisów i metod potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem 

szkolnictwa wyższego. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Ok. 89% budżetu KFS 2015 r. zostało wydatkowane na finansowe wspieranie uczenia się przez całe życie. 
 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: 
MIB 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania podjęte w 2015 r.: 
Prace nad reaktywacją systemu wsparcia wynajmu mieszkań:  
 Począwszy od 1 listopada 2015 r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. 
Nowy program został wdrożony na gruncie znowelizowanej ustawy z dnia 26 października z 1995 r.  
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071). Udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjne finansowanie zwrotne skierowane jest do 
kwalifikowanych inwestorów (towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek 
gminnych) realizujących przedsięwzięcia mające na celu budowę mieszkań na wynajem dla gospodarstw 
domowych o umiarkowanych dochodach, w szczególności rodzin z dziećmi. Zgodnie z założeniami 
programu w okresie 10 lat BGK przeznaczy na program kwotę 4,5 mld zł, zaś budżet państwa - 751,9 mln 
zł. Powyższe finansowanie ma zapewnić realizację około 30 tys. mieszkań o ograniczonym czynszu.  
Zgodnie z ustawą, warunkiem udziału w programie jest zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a gminą 
właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wpisując tym samym 
w nowy program w lokalną politykę mieszkaniową samorządów terytorialnych. Umowa ta ma zawierać 
przewidywane formy partycypacji finansowej gminy w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-
budowlanego, planowaną liczbę lokali mieszkalnych, których najemcami będą osoby wskazane przez 
gminę, w tym osoby będące aktualnie najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, a także minimalną liczbę lokali mieszkalnych, których najemcami będą 
osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko.   

 W ramach pierwszej edycji  składania wniosków 45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę  
374 mln zł, co pozwoli zbudować prawie 3 tys. mieszkań. Zakłada się, że pierwsze mieszkania z nowego 
programu społecznego budownictwa czynszowego mogą zostać ukończone już w 2017 r. 

 Program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego uzupełnia aktualne instrumenty wspierające 
gminy w powiększaniu zasobu mieszkaniowego adresowanego do gospodarstw domowych nie mających 
możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym. 

   
Legislacyjne: 
- 
Programowe:  
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 
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Finansowanie: 
 W okresie 10 lat BGK przeznaczy na program kwotę 4,5 mld zł, zaś budżet państwa - 751,9 mln zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
- 

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

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: 
MIB 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania podjęte w 2015 r. 
Legislacyjne: 
Działanie: 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) oraz nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1194), której 
przepisy weszły w życie 1 września 2015 r.  

 Program MdM przewiduje udzielanie rodzinom oraz osobom samotnym, w wieku do 35 lat
24

, 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 lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  - 

z rynku pierwotnego, a od 1 września 2015 r. również z rynku wtórnego  - o powierzchni użytkowej 
nie przekraczającej odpowiednio 75 m2 lub 100 m2

25
. 

– 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 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych w odniesieniu do wielkości powierzchni mieszkania, nie więcej jednak niż do 50 m2.  

– do dnia 31 sierpnia 2015 r. wnioskodawca wychowujący w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
przynajmniej jedno dziecko, otrzymywał wsparcie w wysokości 15% wartości odtworzeniowej 
mieszkania

26
.  

– nowelizacja ustawy wprowadziła wsparcie w wysokości 15% dla osób wychowujących jedno dziecko, 
natomiast zwiększyła wsparcie dla osób wychowujących dwoje dzieci do 20%, a wychowujących co 
najmniej troje dzieci – do 30%.  

 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.  

 Inne ważne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy to: 
– zwiększenie oferty mieszkań w tzw. segmencie popularnym, kwalifikujących się do finansowania  

w ramach programu MdM, poprzez zwiększenie możliwości udziału w programie osób realizujących 

                                                             
24

 Osoby wychowujące w dniu złożenia wniosku co najmniej 3 dzieci, od 1 września 2015 r. nie muszą spełniać tego 
warunku. 
25

  W przypadku, gdy wnioskodawca wychowuje w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego przynajmniej 
troje dzieci, powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć odpowiednio 85 m2 lub 110 m2. 
26

  W przypadku gospodarstw domowych wychowujących, w dniu złożenia wniosku, co najmniej 3 dzieci, od 1 września 
2015 r. powierzchniowy parametr podstawy naliczenia wysokości wsparcia wynosi 65 m2. 
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swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni; ustawa umożliwi ubieganie się  
o finansowe wsparcie członkom spółdzielni mieszkaniowych, które budują mieszkania na ich rzecz; 

– 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 wprowadziła kilka zmian, których celem było usprawnienie realizacji 
programu i wyeliminowanie wątpliwości legislacyjnych. Wprowadzone zmiany: 
– 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; 

– 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; 

– rezygnacja 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; 

– wprowadzenie sankcji za dokonanie w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty 
całości lub części kredytu; 

– korekty 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. 

 Wg danych na koniec grudnia 2015 r., osoby zainteresowane wsparciem złożyły 46.873 wnioski  
o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 1.133,4 mln zł. W tej liczbie 21.888 wniosków dotyczyło 
dofinansowania w kwocie 520,5 mln zł z terminem wypłaty wskazanym na 2015 r. 16.879 wniosków 
(77,1%) dotyczyło zakupu na rynku pierwotnym, 5.009 (22,9%) – rynku wtórnego, a 92 (0,4%) stanowiło 
wkład budowlany. Zważywszy, że ustawa umożliwia również składanie wniosków o dofinansowanie 
wkładu własnego ze wskazaniem dnia wypłaty na inny rok niż rok złożenia wniosku, ogólna liczba 
wniosków złożonych rozłożyła się na lata 2015-2017. Najwięcej – 14.556 wniosków o dofinansowanie na 
kwotę 371 mln zł – przypadło na rok 2016.  

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 
 Na podstawie złożonych wniosków, dla których spełnione zostały warunki ustawowe, udzielonych zostało 

41.256 kredytów o wartości 7.447,5 mln zł, objętych finansowym wsparciem w wysokości 984,5 mln zł.  
Z tego 21.888 kredytów o wartości 3.859,3 mln zł dotyczy wypłat dofinansowania wkładu własnego  
w kwocie 520,8 mln zł zaplanowanych na 2015 r. Kwota tych wypłat stanowi 84,68% maksymalnego limitu 
wydatków budżetu państwa przeznaczonych na 2015 r. na finansowanie wsparcia w ramach programu 
MdM.  

 Z ogólnej liczby kredytów 21.077 kredytów przeznaczonych zostało na zakup lokalu mieszkalnego i 811 na 
zakup domu jednorodzinnego. Średnia kwota udzielonego kredytu wyniosła ogółem 176,32 tys. zł. Średnia 
kwota kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego wyniosła 191,55 tys. zł,  
z rynku wtórnego – 129,00 tys. zł, a przeznaczonego na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni 
mieszkaniowej - 163,78 tys. zł.  

 Przeciętna wielkość powierzchni użytkowej mieszkania objętego wsparciem wyniosła ogółem 53,88 m2. 
Przeciętna wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego wyniosła 53,12 m², natomiast domu 
jednorodzinnego 85,30 m2. 

 

Osiągnięte efekty:  
- 

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

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania podjęte w 2015 r. 
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 30-55% 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. 

 
Legislacyjne: 
 W dniu 21 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 833, z późn. zm.). Celem przyjętej przez Sejm ustawy z dnia 25 września 2015 r. jest 
stworzenie możliwości skorzystania przez gminy z finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, w ramach 
programu realizowanego od 2006 r. w oparciu o przepisy zmienianej ustawy, na zakup lokali mieszkalnych 
będących byłymi mieszkaniami zakładowymi, a tym samym powiększenie o nie mieszkaniowego zasobu 
gminy. Dodatkowo ustawa wprowadziła szereg rozwiązań zmierzających w kierunku pobudzenia 
inicjatywy samorządów w obszarze budownictwa komunalnego, tj.:  
– poszerzono katalog beneficjentów programu  o spółki gminne; 
– ograniczono  wymóg  równoległego utworzenia lokali socjalnych, do powierzchni lub liczby co 

najmniej równej powstałym w ramach programu mieszkaniom komunalnym (dotychczas spełnienie 
wymogu dotyczyło utworzenia ekwiwalentnej liczby i powierzchni lokali socjalnych). W przypadku 
zakupu byłych mieszkań zakładowych obowiązek ten został wyłączony;  

– zwiększono o 5 p.p. wysokość finansowego wsparcia o jaką może ubiegać się inwestor, tj. z 30–50% 
do 35–55% (w przypadku nowego przedsięwzięcia polegającego na zakupie byłych mieszkań 
zakładowych wysokość wsparcia wynosi 30% jego kosztów). 

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
- 

Finansowanie: 
 Wyniki realizacji programu w 2015 r. w zakresie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań komunalnych  

i chronionych przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Rodzaj  tworzonego zasobu Liczba tworzonych lokali Kwota przyznanego wsparcia 

(w tys. zł) 

lokale socjalne 992 40.106,02 

mieszkania  komunalne 1220 79.883,33 

mieszkania chronione 3 133,43 

mieszkania komunalne/mieszkania 

chronione* 
49 2.610,75 

Lokale socjalne/mieszkania komunalne* 51 1.343,94 

Suma 2315 124.077,50 

Źródło: Dane BGK 
* przedsięwzięcie łączone 

 Wyniki realizacji programu w 2015 r. w zakresie tworzenia noclegowni i domów dla bezdomnych 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Rodzaj  tworzonego zasobu 
 

Liczba tworzonych 
miejsc noclegowych 

 

Kwota przyznanego wsparcia 
(w tys. zł) 

 
domy dla bezdomnych 114 1.722,92 

Źródło: Dane BGK 

Osiągnięte efekty:  
- 

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

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 2015 r.:  
Działania realizowane przez MSiT: 
 Niski, niedostateczny dla zdrowia, poziom aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa wymaga 

większego oddziaływania poprzez inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania 
poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu 
życia w społeczeństwie. W związku z powyższym, promocja aktywności fizycznej i upowszechnianie sportu 
w społeczeństwie były jednym z głównych kierunków działań Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 W 2015 r. realizowano projekty mające na celu:  

 upowszechnianie sportu w rodzinie oraz różnych grupach społecznych;  

 upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;  

 upowszechnianie sportu w środowisku wiejskich;  

 wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;   

 upowszechnianie sportu dla wszystkich poprzez projekty realizowane przez fundacje działające  
w obszarze kultury fizycznej. 

Legislacyjne: 
 W 2015 r. zakończono prace legislacyjne dotyczące ustawy o zdrowiu publicznym – kluczowego 
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dokumentu określającego zadania Państwa na rzecz poprawy oraz ochrony zdrowia społeczeństwa 
polskiego. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), która  weszła w życie 
w dniu 3 grudnia 2015 r., kładzie nacisk na kompleksowe i zintegrowane podejście do zdrowia oraz 
związanej z nim jakości życia, określając katalog zadań, których realizacja ma na celu budowanie kapitału 
zdrowotnego ludzi.  
Ustawa jest systemową odpowiedzią na konieczność ciągłego przeciwdziałania negatywnym trendom 
epidemiologicznym, zwiększającemu się obciążeniu populacji chorobami cywilizacyjnymi, głównym 
czynnikom ryzyka powstawania tych chorób, w tym nałogom, nieprawidłowej diecie oraz 
niewystarczającej aktywności fizycznej. Zadania z zakresu zdrowia publicznego, zgodnie z ustawą, polegają 
na monitorowaniu sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań, prowadzeniu działalności 
badawczej, realizowaniu interwencji dotyczących profilaktyki i promowania zdrowia, biorąc pod uwagę 
potrzebę ograniczania społecznych nierówności w dostępie do ochrony zdrowia.  
Ustawa ustanawia zasadę współpracy przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Każdy 
z podmiotów publicznych podejmujących zadania mające wpływ na zdrowie publiczne powinien 
współdziałać na rzecz poprawy zdrowia, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzone przepisy 
podkreślają także znaczenie koordynacji działań gminy i powiatu z działaniami samorządu województwa  
w zakresie monitorowania stanu zdrowia, w celu uniknięcia powielania takich samych zadań przez różne 
podmioty. Ustawa określa także rolę NFZ w systemie zdrowia publicznego, która obejmuje udzielanie 
profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej i promujących zdrowie oraz dofinansowywanie 
samorządowych programów polityki zdrowotnej. 

 W 2015 r. rozpoczęto także prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wydawanym na podstawie wyżej wymienionej 
ustawy. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 jest wydłużenie życia  
w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności 
społecznych w zdrowiu. Projektowany program określa również 6 celów operacyjnych, dotyczących: 
– poprawy sposobu żywienia,  
– stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,  
– profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
– uzależnień behawioralnych i innych zachowań ryzykownych;  
– profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa; 
– ograniczenia ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych 

w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,  
– promocji zdrowego i aktywnego starzenia się oraz poprawy zdrowia prokreacyjnego. 
W 2015 r. projekt ten był skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, zgodnie 
z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów  
(M. P. poz. 979) z terminem zgłaszania uwag do 16 grudnia 2015 r.  

 Uchwalono ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875). 

 
Programowe: 
Działania realizowane przez MZ: 
 Realizacja programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (NMF). W 2015 r. jego ramach 

realizowany był projekt predefiniowany oraz 26 projektów konkursowych na poziomie powiatów, w 
których prowadzone są działania profilaktyczne (m.in. badania) oraz akcje promocji zdrowia (pikniki 
zdrowotne, spotkania informacyjne). Projekty powiatowe są nakierowane przede wszystkim na 
przeciwdziałanie jednemu rodzajowi standaryzowanego wskaźnika umieralności. Podział przedstawia się 
następująco: 12 projektów ukierunkowanych jest na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności w 
zakresie chorób układu krążenia, 7 dotyczy profilaktyki nowotworów, 3 profilaktyki chorób układu 
oddechowego, po 2 w obszarze promocja zdrowia w zakresie chorób układu trawiennego oraz obszarze 
promocja zdrowia w zakresie redukcji zewnętrznych przyczyn zgonów. W ramach projektu 
predefiniowanego  prowadzono prace diagnostyczne, projektowe oraz szkolenia.  

 Realizacja 5 projektów w obszarze profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie 
wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce w ramach programu PL07 
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych 
dofinansowanego z MF EOG i NMF. 

Przeciwdziałanie narkomanii 
 W 2015 r. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zleciło do realizacji 4 projekty 
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badawcze: 
– „Substytucja: z terapią czy bez…?”, realizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 

oddział w Zielonej Górze, 
– „Iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych – identyfikacja problemów i potrzeb na 

przykładzie trzech polskich miast: Warszawa, Kraków i Gdańsk”, realizowany przez Fundację Redukcji 
Szkód,  

– „Adekwatność systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków w stosunku do potrzeb jego 
klientów” (ASK), realizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

– „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Europejski Program Badań Ankietowych  
w Szkołach ESPAD”, realizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Badanie zostało sfinansowane 
przez Krajowe Biuro i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Prowadzono następujące portale edukacyjne adresowane do różnych grup docelowych:  
– www.narkomania.gov.pl, www.kbpn.gov.pl - strony KBPN,  
– www.rozumwysiada.pl - jest to portal mówiący o ryzyku używania substancji psychoaktywnych przez 

kierowców zawodowych,  
– www.dopalaczeinfo.pl - portal ten poświęcony jest problematyce dopalaczy oraz innych substancji 

psychoaktywnych, 
– www.programcandis.pl – strona internetowa poświęcona programowi terapeutycznemu CANDIS dla 

osób używających marihuany w sposób problemowy. 
 Prowadzono 3 kampanie edukacyjno-informacyjne: 

– Ogólnopolska kampania „Po narkotykach rozum wysiada”.   
– Akcja informacyjno – edukacyjna  w ramach realizacji serwisu dopalaczeinfo.pl, pn. „#BezDopalaczy”.  
– Akcja edukacyjna „Bitwa Prawna”. 

 Opracowywano i upowszechniano publikacje na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych, 
wsparto finansowo, sfinansowano lub zakupiono 16 publikacji na temat ryzyka używania narkotyków  
i leczenia uzależnień. 

 W 2015 roku zrealizowano 56 programów profilaktyki selektywnej, które ukierunkowane były na 
ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę 
funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, kształtowanie adekwatnych przekonań 
normatywnych dotyczących narkotyków, promocję postaw prozdrowotnych, a także pomoc w sytuacjach 
kryzysowych związanych z narkotykami. Odbiorcami przyjętych do realizacji programów były dzieci  
i młodzież ze środowisk zmarginalizowanych i zagrożone wykluczeniem społecznym, okazjonalnie 
używające narkotyków. W programach wzięło udział łącznie 12.190 osób.  

 W roku 2015 KBPN zleciło łącznie 42 programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków. 
Programy ukierunkowane były na osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej, zapobieganie 
rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych; ograniczenie częstości używania lub zmiana 
wzorów używania substancji, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących 
narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych, a także rozwiązywanie sytuacji kryzysowych 
związanych z używaniem narkotyków. W programach wzięło udział łącznie ponad 7.294 osób.  

 Dofinansowano także programy dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i używających narkotyków. Do 
realizacji zlecono 24 programy, których celem było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty 
profesjonalnej pomocy rodzinom, w których występuje zagrożenie narkomanią. W programach wzięło 
udział łącznie 3.623 osób.  

 Do realizacji przyjęto 31 ofert realizacji programu wczesnej interwencji „FreD goes net”. Adresatami 
programu były osoby w wieku 14 – 21 lat, używające narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy  
z wyłączeniem uzależnienia. Celem zajęć było pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu 
wiedzy na temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana 
nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu 
pomocowego.  W programach wzięło udział łącznie 2.737 osób.  

 Zrealizowano 13 programów, które adresowane były do okazjonalnych użytkowników narkotyków.  
Programy były wdrażane w klubach, dyskotekach, podczas imprez masowych. Realizowane działania 
ukierunkowane były na przeciwdziałanie inicjacji narkotykowej, kształtowanie adekwatnych przekonań 
normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych, ograniczanie ryzyka 
szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków i ograniczanie zagrożenia zostania ofiarą 
przestępstwa w związku z używaniem narkotyków.  W programach wzięło udział łącznie ponad 19.000 
osób.  

 W roku 2015 KBPN zleciło do realizacji 26 ofert programu Candis. CANDIS to indywidualny 

http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/
http://www.rozumwysiada.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.programcandis.pl/


117 

 

krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub 
haszyszu. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metodę dialogu motywującego. Dzięki 
programowi uczestnicy sesji nauczyli się rozpoznawać swoje problemy związane z używaniem przetworów 
konopi, całkowicie zaprzestali lub ograniczyli ich używanie, nauczyli się adekwatnego i skutecznego 
rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych. W programach wzięło udział łącznie 525  
osób.  

 Zrealizowano 12 programów redukcji szkód zdrowotnych, które skierowane były do osób uzależnionych 
od narkotyków i nie zmotywowanych do leczenia. Programy były realizowane głównie w większych 
miastach Polski - na ulicach, dworcach, „bajzlach”, w punktach stacjonarnych (tzw. „drop In”),  
w noclegowniach dla uzależnionych a także w zakładach karnych/aresztach śledczych. Powyższymi 
programami objęto ponad 4.000 odbiorców. Wydano ponad 170 tys. sterylnych igieł i strzykawek. 

 Zrealizowano  10  programów wspierających leczenie substytucyjne. Celem zadania było wzbogacenie 
oferty działań skierowanych do uczestników programów leczenia substytucyjnego o działania wpływające 
na poprawę jakości ich życia. Z ofert skorzystało łącznie 640 osób. 

 Zrealizowano 11 programów adresowanych do kobiet używających szkodliwie lub uzależnionych od 
narkotyków. Ich celem było wzmacnianie umiejętności osobistych kobiet praz pomoc w prawidłowej 
realizacji ról społecznych. Z ofert skorzystało łącznie 245 kobiet. 

 Zrealizowano 45 programów reintegracji społecznej oraz profilaktyki nawrotów choroby zarówno  
w systemie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym – w 14 hostelach, 14 mieszkaniach readaptacyjnych  
a także w poradniach, oddziałach dziennych i ośrodkach na terenie całego kraju. Programy skierowane do 
osób po ukończonym procesie leczenia obejmowały przede wszystkim warsztaty aktywności zawodowej, 
warsztaty zapobiegania nawrotom choroby, grupy wsparcia a także interwencje socjalne. Łącznie 
powyższymi programami objęto 1.531 osób, w tym także członków rodzin i bliskich. Wśród odbiorców 
programów post-terapeutycznych finansowanych ze środków KBPN 709 osób pracowało (tj. 46%), 178 
uczyło się (tj. 12%). Powyższe programy obejmowały także członków rodzin osób uzależnionych 
utrzymujących abstynencję – 240 osoby. 

 Zorganizowano ogólnopolską konferencję poświęconą tematyce narkomanii. W konferencji wzięło udział 
ponad 150 specjalistów pracujących w obszarze profilaktyki narkomanii i leczenia osób uzależnionych od 
narkotyków.   

 Prowadzono program poradni internetowej pod adresem www.narkomania.org.pl  adresowanej do osób  
z problemem narkotykowym i ich rodzin. Poradnia  udziela specjalistycznego  poradnictwa on-line 
(psycholog, lekarz, prawnik).    

 Krajowe Centrum ds. AIDS realizowało „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
opracowany na lata 2012-2016”. 

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynowała realizację „Narodowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015”. 

 Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii realizowało „Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011 – 2016”. 

 Główny Inspektorat Sanitarny realizował Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. 
– Głównym celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie 

trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez 
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność 
indywidualną i wolny wybór jednostki.  

– Wśród założeń programu celem nadrzędnym podejmowanych działań jest zwiększenie świadomości 
uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. 

– W roku szkolnym 2014/2015 Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polską Federacją 
Producentów Żywienia Związek Pracodawców realizowała IX edycję Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”.  

– Działaniami programowymi zostali objęci uczniowie V i VI klas szkół podstawowych oraz I-III klas 
gimnazjalnych na terenie całego kraju. 

– Działania programowe zrealizowane były pod hasłem „Rodzino Trzymaj Formę!” z myślą o niezwykle 
ważnym aspekcie, jakim jest rola rodzica w procesie kształtowania prozdrowotnych zachowań 
u dziecka. Realizacja Programu metodą projektu sprzyjała zwiększeniu zaangażowania rodziców, 
których właściwa postawa i odpowiednie wzorce zachowań stanowiły wzmocnienie oddziaływań 
programu w procesie edukacji młodzieży szkolnej.   

– Istotnym wzmocnieniem działań programowych było przeprowadzenie przez organizatorów 
programu IV edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. W tegorocznej edycji, 

http://www.narkomania.org.pl/
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konkurs objął swoim zasięgiem łącznie 18 powiatów z sześciu województw: dolnośląskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz świętokrzyskiego. 

 Prowadzono działania w ramach następujących programów polityki zdrowotnej: 
– Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (NPZChN), 
– Narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-

naczyniowego POLKARD (POLKARD), 
– Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT). 

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020  
(SAMOWYSTARCZALNOŚĆ).   

 
Instytucjonalne: 
 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na bieżąco prowadziła działania 

edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przekazywano bezpłatnie materiały (broszurki, ulotki i publikacje) 
dotyczące omawianej problematyki. Wspierano organizacje pozarządowe i podmioty samorządowe  
w prowadzonych przez nie działaniach, przekazując im pakiety materiałów informacyjno-edukacyjnych  
i  promocyjnych. Przygotowywano i zamieszczano artykuły nt. problematyki związanej z alkoholem  
(np. "Gazeta Sołecka", "Kwartalnik policyjny", „Remedium”). 

 W roku 2015 w oparciu o dokument zawierający wypracowany przez międzyresortowy Zespół Program 
profilaktyczny „Alkohol a środowisko służby i pracy” przedstawiciele służb mundurowych  biorących udział 
w projekcie rozpoczęli jego wdrażanie. Na bieżąco udzielano konsultacji i wsparcia merytorycznego  
w zakresie realizacji programu osobom zaangażowanym w jego wdrażanie. Wdrożenie programu odbywa 
się w oparciu o wewnętrzne procedury każdej ze służb.  

 Opracowano i rozesłano do wszystkich gmin w Polsce „Rekomendacje do realizowania i finansowania 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. W ramach działalności 
informacyjnej przesłano publikację pod tytułem "Strategie ograniczania dostępności alkoholu w gminie  
- jak napisać dobrą uchwałę? Praktyka i orzecznictwo”. 

 Przygotowano i rozesłano do wszystkich gmin w Polsce „Informator dla radnych”. W szczególny sposób 
wskazano na rolę i zadania władz samorządowych. Celem było m.in. wsparcie i podniesienie kompetencji 
radnych w zakresie sposobów realizacji zadań w ramach polskiego systemu rozwiązywania problemów 
alkoholowych, a także wskazanie ważnej roli przedstawicieli samorządów w zakresie stanowienia lokalnej 
polityki wobec alkoholu poprzez zaprezentowanie dostępnych narzędzi oraz sposobów skutecznego ich 
wykorzystania.  

 Zrealizowano projekt dotyczący działań edukacyjno – informacyjnych na temat ograniczenia dostępności 
alkoholu w gminach, jako efektywnej strategii ograniczenia problemów związanych z alkoholem. Jednym  
z elementów projektu było utworzenie strony www.ograniczdostepnosc.pl zaadresowanej do 
samorządów gminnych, na której umieszczono m.in. informacje dotyczące prawnych aspektów realizacji 
zadań gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz przegląd badań w tym zakresie.  Projekt 
obejmował także wydanie publikacji o charakterze informatora, w którym  opisano wybrane aspekty 
działalności PARPA. 

 PARPA zorganizowała i przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji służących podniesieniu 
kompetencji przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniach wzięło udział ogółem ponad 
2.150 osób. 

 Prowadzono działania edukacyjne poprzez prowadzenie strony internetowej: www.parpa.pl (w polskiej  
i angielskiej wersji językowej) oraz stron stworzonych do prowadzonych w ubiegłych latach kampanii 
edukacyjnych. Kontynuowano także prace nad stworzeniem platformy, na której będą umieszczane 
elektroniczne wersje publikacji wydawanych na zlecenie PARPA. 

 Dofinansowywano wydawanie i/lub dystrybucję 7 czasopism poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

 
Inne (Inwestycyjne): 
 W ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia  

PO IiŚ 2007 - 2013 realizowane były projekty dotyczące rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz 
przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. 
Przedmiotowe działania  pozwolą na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Polski i wydłużenie ich 
aktywności zawodowej, co bezpośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy kraju. Efektem realizacji 

http://www.ograniczdostepnosc.pl/
http://www.parpa.pl/
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projektów w ramach XII Priorytetu jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, podwyższenie standardu 
wyposażenia medycznego oraz skuteczności działań w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. 
 

Finansowanie:  
Działania realizowane przez MSiT:  

 W ramach działań na rzecz upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych 
zawarto 100 umów na kwotę 6.000.000 zł z liczbą 1.626.932 uczestników. W ramach ww. przedsięwzięcia 
dofinansowano m.in.:  VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin, 
XVII Piknik Olimpijski, X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów Lekkiej Atletyki Toruń 2015,  Maszeruję - 
Kibicuję 2015 oraz ogólnopolską kampanię promowania sprawności i aktywności fizycznej „Test Coopera 
dla Wszystkich”. 

 W ramach upowszechniania sportu w środowisku akademickim zawarto 2 umowy na kwotę 4.800.000 zł  
z liczbą 93.749 uczestników. W ramach ww. przedsięwzięcia dofinansowano regionalne i środowiskowe 
rozgrywki międzyuczelniane oraz Akademickie Mistrzostwa Polski i inne imprezy centralne. 

 W ramach upowszechniania sportu w środowisku wiejskich zawarto 12 umów na kwotę 6.200.000 zł  
z liczbą 104.726 uczestników. W ramach ww. przedsięwzięcia dofinansowano m.in. Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia  Ludowych Zespołów Sportowych, obozy sportowe - zgrupowania LZS oraz  
Ogólnopolskie Igrzyska LZS. 

 W ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” zawarto 12 umów na kwotę 700.000 zł 
z liczbą 3.106 uczestników. Największe przedsięwzięcia sportowe dofinansowane w ramach zadania to 
Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, Igrzyska Polonijne Młodzieży Szkolnej, Międzynarodowy Festiwal 
Sportu oraz Zlot Rekreacyjno - Sportowy Rodzin Polonijnych - Lubelszczyzna 2015. 

 W ramach upowszechniania sportu dla wszystkich poprzez projekty realizowane przez fundacje działające 
w obszarze kultury fizycznej zawarto 14 umów na kwotę 900.000 zł z liczbą 97.974 uczestników.  
W ramach ww. przedsięwzięcia dofinansowano m.in. cykl imprez sportowych dla wychowanków Zakładów  
Opiekuńczo –Wychowawczych,  Narodowy Dzień Sportu oraz 37. PZU Maraton Warszawski. 

 Na realizację ww. zadań przeznaczono 17.235.730 zł ze środków budżetu państwa (cz. 25). 
 

Działania realizowane przez MZ: 
 Źródłem finansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym jest 

budżet państwa – w ramach limitów wydatków zaplanowanych corocznie w odpowiednich częściach 
budżetu państwa, a w odniesieniu do zadań realizowanych z wykorzystaniem państwowych funduszy 
celowych, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w ramach rocznych planów finansowych tych funduszy. 
Ramy finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego zostały określone w ustawie z 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym. Zgodnie z art. 13 ustawy o zdrowiu publicznym wymienione zadania  
są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji: ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze 
środków państwowych funduszy celowych, innych ministrów lub centralnych organów administracji 
rządowej realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym ze środków państwowych funduszy 
celowych, oraz agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a także jednostek samorządu terytorialnego. 

 Na realizację w 2015 r. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, 
opracowanego na lata 2012-2016, przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.804.061,51 zł (Część: 46 
– Zdrowie, Dział: 851- Ochrona Zdrowia, Rozdział: 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS).  

 Wysokość nakładów na wymienione działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wyniosła ok. 908.000 zł, które finansowane były z budżetu państwa (Część 46 – Zdrowie, 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154-Przeciwdziałanie Alkoholizmowi). 

 Działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii finansowane były z budżetu państwa (Część 46 - Zdrowie, 
Dział 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii). Wysokość nakładów Krajowego 
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na 
zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów poprzez profilaktykę chorób cywilizacyjnych wyniosła 
6.063.951,10 zł. 

 Zadania w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony 
zdrowia POIiŚ 2007 – 2013 finansowane były z budżetu środków europejskich i budżetu środków 
krajowych. Certyfikacja dla Działania 12.2 wyniosła 212.244 tys. zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 
180.408 tys. zł z funduszy unijnych. 
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 Projekt Predefiniowany dot. ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu realizowany był w ramach 
Programu PL. 13, finansowanego ze środków budżetu państwa oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, wydatki ogółem 2.426.533,74 zł, w tym środki europejskie 2.062.567,81 zł i środki krajowe 
363.985,93 zł. 

 Finansowanie działań z zakresu zwalczania chorób nowotworowych, profilaktyki i leczenia chorób układu 
sercowo-naczyniowego medycyny transplantacyjnej oraz na rzecz zapewnienia samowystarczalności RP  
w krew i jej składniki było ze środków publicznych, zaplanowanych w ramach ustawy budżetowej na 2015 
r. w części pozostającej w dyspozycji MZ (Część 46- Zdrowie, Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85149 
- Programy Polityki Zdrowotnej,  w tym programy wieloletnie): 
– W roku 2015 w ramach programu POLKARD wydatkowano razem: 15.399.966,93 zł  w tym:  

3.580.452 zł (środki bieżące), i 11.819.514,13 (środki inwestycyjne), z czego na działania profilaktyczne 
wydatkowano 269.231,80 zł (na program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic 
kończyn dolnych – 25.532 zł, na program Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni – 243.699,80 zł). 

– Realizacja NPZChN odbywa się na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 
1200, z późn. zm.), gdzie zostały określone środki na jego realizację w wysokości nie mniejszej niż 250 
mln zł rocznie.  
W ramach NPZChN w roku 2015 wydatkowano 224.250.346, 64 zł, w tym: 76.260.058,76 zł (środki 
bieżące) i 147.990.287, 78 zł (środki majątkowe). Z czego na realizację Programów Populacyjnych 
wydatkowano 19.440.551,46 zł, (środki bieżące), w tym:  
 11.513.003,18 zł na działania promujące wykonywanie profilaktycznych badań 

mammograficznych i cytologicznych, w tym:  
 5.256.652,35 zł na działania edukacyjno – promocyjne, 
 6.256.350,83 zł na wysyłkę zaproszeń na badania mammograficzne i cytologiczne. 

  1.961.238,21 zł na kontrole jakości i audyt 
  184.951,64 zł na szkolenia specjalistyczne dla personelu świadczeniodawców realizujących 

programy profilaktyczne, 
  4.382.040,42 zł – wydatki związane z obsługą programów, 
 1.399.318,01  zł – na wykonywanie testów DNA HPV. 

– Realizacja NPRMT odbywa się na podstawie Uchwały Nr 164/2010  Rady Ministrów  z dnia 12 
października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” zmienionej uchwałą  Nr 212/2011 Rady 
Ministrów z dnia 2 grudnia 2011 r. gdzie zostały określone środki na jego realizację w wysokości nie 
mniejszej niż 45 mln zł rocznie.   
 W ramach NPRMT w roku 2015 wydatkowano środki w wysokości: 41.980.288,54 zł,  w tym:  

16.391.869,67 zł (środki bieżące), 25.588.418,87 zł (środki majątkowe). Jednocześnie na działania 
promocyjno-edukacyjne w roku 2015 r. wydatkowano środki bieżące w wysokości 2.387.581,92  zł 

 Na realizację programu "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki 
na lata 2015-2020" łącznie zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2015 - 9.000  tys. zł, plan po 
zmianach  wynosił  8.714 tys. zł, z czego wydatkowano  8.595.135 zł, w tym: 2.980.674 zł - (środki bieżące) 
i 5.614.461 zł - (środki majątkowe). 

 Na realizację zadań związanych z wdrażaniem programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu oraz programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych  przeznaczono w 2015 roku łącznie kwotę w wysokości 54.984.372,25 zł. 

Osiągnięte efekty:  
 Zostały przeprowadzone prace legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia oraz przyjęto  

i rozpoczęto wdrażanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 
Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa: 
 Podejmowano działania służące wzrostowi poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS (kampanie). 
 Przeprowadzono szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych. 
 Opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-edukacyjne dostosowane do 

potrzeb indywidualnego odbiorcy. 
 Zapewniono szeroką ofertę informacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS. 
 Prowadzono działania/inicjatywy podnoszące poziom akceptacji społecznej (obchody Światowego Dnia 

AIDS). 
Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych: 
 Zadania z zakresu anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV połączonego z poradnictwem 
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okołotestowym realizowało 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). 
 Od kilku lat liczba klientów PKD utrzymuje się około 30 tysięcy rocznie (w 2013 r. wynosiła 33.271, 

zakażenie wykryto u 381 osób, w 2014 r. wynosiła 32.197, zakażenie wykryto u 378 osób, w 2015 r. liczba 
klientów wynosiła 29.333, natomiast zakażenie wykryto u 428 osób). 

 Przeprowadzono analizę ankiet wypełnianych w PKD, co umożliwiło ocenę epidemii HIV/AIDS oraz 
przeprowadzenie działań ukierunkowanych na populacje podejmujące ryzykowne zachowania.  

Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS: 
 Realizowano działania mające na celu wsparcie osób seropozytywnych w środowisku społecznym, 

rozwijanie ich motywacji i umiejętności do samodzielnego, aktywnego życia. 
 Realizowano (piętnasty rok) program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe 

osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”, którego celem jest zapewnienie jednolitego dostępu do terapii 
antyretrowirusowej dla wszystkich pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce. Terapia 
antyretrowirusowa w przypadku niektórych chorób definiujących AIDS jest jedyną metodą leczenia,  
a odpowiednio wcześnie zastosowana staje się profilaktyką tych chorób.  

 Liczba pacjentów objętych leczeniem ARV zwiększyła się w kolejnych latach (w 2013 r. było 7.110 
pacjentów, w 2014 r. – 7.881, w 2015 r. – 8.606). 

 Programem objęto wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS spełniające kryteria formalno-
medyczne.  

 Wszystkie dzieci zakażone HIV lub chore na AIDS objęto leczeniem ARV. 
 Profilaktyka zakażeń HIV obejmowała profilaktykę zakażeń poekspozycyjnych pozazawodowych oraz 

profilaktykę zakażeń wertykalnych, czyli matka – dziecko. 
 22 placówki oferowały leczenie ARV. 
Współpraca międzynarodowa: 
 Krajowe Centrum ds. AIDS było zaangażowane w działania instytucji międzynarodowych zajmujących się 

tematyką HIV/AIDS. 
 Krajowe Centrum ds. AIDS brało aktywny udział w projektach międzynarodowych z zakresu HIV/AIDS. 
Monitoring: 
 Funkcjonują Zespoły ds. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, powołane  

w celu zintegrowania realizacji zadań określonych w harmonogramie oraz kreowania polityki w zakresie 
HIV/AIDS na terenie województwa. 

 Przeprowadzono szkolenie dla realizatorów Krajowego Programu w celu aktywizowania oraz integrowania 
środowiska zajmującego się tematyką HIV/AIDS. 

 Odbyły się warsztaty mające na celu opracowanie projektu Harmonogramu realizacji Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021. 

 Zrealizowano dwa badania dotyczące stanu wiedzy nt. HIV/AIDS i ZPDP oraz potrzeb edukacyjnych  
w tym zakresie. 

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych: 
 Podniesienie wiedzy przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
Przeciwdziałanie narkomanii: 
 Łączna liczba odbiorców wszystkich zadań w 2015 r. to: 88.748. 
 Odbiorcy programów zdobyli lub zwiększyli wiedzę na temat szkodliwości używania substancji 

psychoaktywnych, mechanizmów uzależnienia oraz zagadnień prawnych. Rozwijali umiejętności 
rozwiązywania problemów osobistych w sposób konstruktywny, poznali alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu. Wszystkie te działania zwiększają w sposób istotny prawdopodobieństwo utrzymania 
abstynencji narkotykowej.  

 Ponadto rodzice i opiekunowie doskonalili umiejętności wychowawcze w zakresie radzenia sobie  
z problemem narkomanii w rodzinie oraz zwiększyli poziom wiedzy na temat uzależnień  
i współuzależnienia. Wzrosła świadomość skutków ryzykownych zachowań, konsekwencji prawnych 
przestępstw popełnianych w związku z używaniem narkotyków. 

Projekty dot. rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz przebudowy, rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym realizowane w ramach priorytetu XII 
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO IiŚ 2007-2013: 
 zakończono rozbudowę, remont, doposażenie 4 projektów indywidualnych: 

– „Wzmocnienie efektywności i dostępności procedur medycznych w zakresie opieki, pooperacyjnej i 
intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej w SP CSK w Warszawie” - Samodzielny Publiczny 
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. 
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– „Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 - Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych 
PUM” - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 

– „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego 
schorzeń onkologicznych oraz transplantologii w SPSK Nr 4 w Lublinie” - Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny Nr 4 w Lublinie. 

– „Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej w Polsce poprzez zakup nowego aparatu 
rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach” - Centrum Onkologii - Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. 

 zakończono rozbudowę, remont, doposażenie 4 projektów w ramach konkursu nr 3/2008: 
– „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, w celu dostosowania oddziałów terapii 

uzależnień i rehabilitacji medycznej do wymagań prawnych” - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 

– „Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej - etap I” - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. 

– „Dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów określonych przepisami prawa oraz unowocześnienie 
pracowni zakładów diagnostyki obrazowej ZOZ MSWiA w Rzeszowie” - Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie. 

– „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i 
doposażenie Centrum Rehabilitacji w Jedlcu” - Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu. 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”  
 W IX edycji realizowany był na podstawie założeń programowych i zaproponowanej metodyki w 8.805 

szkołach (42,2% wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce z wyłączeniem szkół dla dorosłych). 
Odbiorcami IX edycji programu było 802.948 uczniów gimnazjów oraz V-VI klas szkół podstawowych. 
Ponadto 94.569 uczniów, uczących się w klasach nierealizujących całości programu sporadycznie 
uczestniczyło w działaniach realizowanych w jego ramach. 

Projekt predefiniowany dot. ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu: 
 utworzenie baz danych potrzebnych do przeprowadzenia empirycznych analiz epidemiologicznych 

dotyczących społecznych nierówności w zdrowiu 
 opracowanie indeksu deprywacji i ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych we wszystkich 

powiatach grodzkich i ziemskich (przy tworzeniu polskiego indeksu deprywacji wykorzystano koncepcję 
multiple deprivation index wypracowaną w państwach zachodnich), 

 przeprowadzenie analiz prawnych i pozaprawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania zdrowia 
publicznego w Polsce (opracowania przygotowane przez kilkudziesięciu ekspertów) -  w 2015 r. powstała 
pierwsza wersja opracowania, 

 zakończenie pierwszego etapu prac dot. Health Impact Assessment (ocena (głównie ex ante) wpływu 
działań podejmowanych poza sektorem zdrowia na zdrowie ludzkie), 

 przeszkolenie ponad 2000 osób zajmujących się zdrowiem publicznym w Polsce. 
Dzięki realizacji programów polityki zdrowotnej następuje stopniowa poprawa świadomości społecznej  
w zakresie profilaktyki chorób onkologicznych, kardiologicznych oraz propagowanie idei dawstwa komórek, 
tkanek i narządów.  
„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – 
Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016”: 
 Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych – w ramach zadania 

sfinansowano m.in.: 
– Ewaluację przeprowadzonych w ramach programu badań epidemiologicznych oraz analizę statystyczną 

na podstawie wszystkich uzyskanych danych. Przygotowanie końcowego raportu z przeprowadzonych 
badań określającego skale problemu i epidemiologię choroby. Stworzenie zaleceń wskazujących 
sposób poprawy i lepszą diagnostykę miażdżycy tętnic kończyn dolnych. 

– Realizację badań profilaktycznych przez 88 poradni w 6 województwach na terenie kraju. Objęcie 
badaniami w ww. zakresie  łącznie ok. 5.900  osób.  

– Utrzymanie strony internetowej (www.miazdzycatkd.info). 
– Organizację Konferencji naukowo-szkoleniowej  adresowanej do lekarzy i pielęgniarek pracujących  

w POZ oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką konferencji. 
 Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni - w ramach zadania sfinansowano m.in.: 

– Realizację badania epidemiologicznego (badanie fizykalne i wypełnienie ankiety oraz dokumentacji 
prowadzonej w programie. 
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– Koordynację  współpracy na linii poradnia 28 POZ, 28 poradni specjalistycznych. 
– 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 141 chorych. 
Program Wieloletni na lata 2011-2020 – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”: 
 W ramach NPRMT MZ współpracowało z organizacjami pozarządowymi. Oprócz stowarzyszeń i fundacji, 

realizatorami działań promocyjnych były również podmioty lecznicze oraz podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą.  

 Działania promocyjno-edukacyjne w roku 2015 r., w tym:  
– realizacja zadania w zakresie promocji transplantologii w województwach o najniższym wskaźniku 

pobierania narządów w Polsce w latach 2015-2016:  zawarto umowy cywilno-prawne na łączna kwotę 
298.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 260.196,89 zł.  
Realizatorami zadania byli: 
 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (ul Prądnicka 80, 31-202 Kraków) – rozliczono 

118.053,89 zł z 145.050 zł przyznanych środków; 
 Stowarzyszenie Polska Federacja Pacjentów - Dialtransplant  – rozliczono 48.500 zł z 50.722 zł 

przyznanych środków; 
 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu – rozliczono 50.070 zł  

z 50.070 zł przyznanych środków; 
 Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej – rozliczono 43.573 zł z 52.158 zł 

przyznanych środków. 
– realizacja zadania w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program 

informacyjno-edukacyjny, skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin  
i personelu stacji dializ w latach 2015-2016: zawarto umowy na łączną kwotę 500.000 zł, z czego 
wydatkowano kwotę 499.351,51 zł.  
Realizatorami zadania byli:                 
 Firma „Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT” – z jednostką zawarta została umowa na kwotę 

258.147 zł , która w całości została rozliczona.  
 Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”, z którą zawarto umowę na kwotę 241.853 zł rozliczono 

241.204,51 zł.  
– Ponadto w ramach NPRMT zawarta została umowa z firmą PR - podmiotem prowadzącym działalność 

gospodarczą - Fabryką Komunikacji Społecznej, na opracowanie i produkcję 3 spotów telewizyjnych  
30-sekundowych na łączną kwotę 1.500 tys. zł., z czego wydatkowano 1.495.964,52 tys. zł.  

– Jednocześnie w ramach NPRMT realizowano Szkolenie personelu medycznego w zakresie rozpoznania  
i stwierdzenia u chorych śmieci wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz pozyskiwania 
narządów od zmarłych dawców. Na zadanie to wydatkowano kwotę w wysokości 132.069,00 zł.  

Program wieloletni na lata 2006-2015 pn. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 
 W zakresie realizacji Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz 

Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w 2015 r. emitowano w telewizji 
ogólnopolskiej i telewizjach regionalnych spoty promujące wykonywanie profilaktycznych badań 
cytologicznych i mammograficznych. Opublikowano 478 informacji/artykułów prasowych. Ponadto, 
prowadzono szereg działań edukacyjno – promocyjnych, w tym, w celu dotarcia do środowisk  
tzw. „wykluczonych”, zorganizowano 268 spotkań z pracownikami i podopiecznymi Miejskich i Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej.  

 Zorganizowano 572 imprezy otwarte, przeprowadzono 460 szkoleń dla samorządów i mieszkańców, 
prowadzona była również edukacja w szkołach. Razem zrealizowano 1.032 szkolenia w szkołach. 
Organizowane były także konferencje dla kobiet, łącznie zorganizowano 354 konferencje. Jednocześnie  
w ramach programu prowadzona była wysyłka imiennych zaproszeń dla kobiet na profilaktyczne cytologie  
i mammografie. Wysłano łącznie 6.546.490 zaproszeń, w tym: 3.519.264 zaproszeń na badania cytologiczne 
i 3.027.226 zaproszeń na badania mammograficzne. 

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 
 W ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury 

"Kandydata na dawcę krwi" przeprowadzono następujące działania: 
– W 2015 r. zadanie zostało podzielone na dwa działania, dla każdego działania przeprowadzono 

oddzielne postępowanie konkursowe na wybór realizatorów programu. 
 Pierwsze działanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń w 2015 r. dla pracowników Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W ramach zadania przeprowadzono 5 stacjonarnych szkoleń dla 
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personelu 23 CKiK. Łącznie przeszkolono 110 osób przewidzianych do obsługi i pozyskiwania 
kandydatów na dawców krwi.  

 Drugie działanie polegało na wprowadzeniu procedury "Kandydat na dawcę krwi" do Centrów 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zadanie do realizacji w 2016 r. W tym celu przeprowadzono dwa 
postępowania konkursowe. W wyniku drugiego postępowania (pierwsze zostało unieważnione) na 
rok 2016 wyłoniono  3 realizatorów: RCKiK w Warszawie, Wrocławiu i Kaliszu.  

 W ramach zadania „Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie 
składników krwi najwyższej jakości" przeprowadzono następujące działania: 
– Zakupiono 12 samochodów do transportu krwi i jej składników z aktywnymi urządzeniami do 

termostatowania.  
– Doposażono 9 RCKiK: w  Białymstoku – 2, Katowicach - 1, Kielcach - 1, Lublinie - 1, Raciborzu - 1, 

Rzeszowie - 1, Słupsku - 1, Wałbrzychu - 1, Warszawie – 3. RCKiK. W Olsztynie i Wrocławiu nie udało się 
zakupić samochodów, pomimo dwóch postępowań przetargowych oraz podjętych prób zakupu  
w trybie z wolnej ręki. 

 W ramach realizacji zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” przeprowadzono 
następujące działania: 
– Opracowano wstępną koncepcję ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo na lata 

2015 - 2020. 
– Opracowano szczegółową koncepcję ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo na 

lata 2015-2020 wraz z planem działania dla realizatora kampanii oraz stworzenie utworów – 
wyprodukowanie spotów telewizyjnych oraz radiowych wraz z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do wszystkich opracowanych utworów i projektów. 

– W wyniku konkursu ofert na wybór realizatorów ww. zadania przekazano Regionalnym Centrom 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa środki na realizację zadań polegających na promocji i edukacji  
w zakresie honorowego krwiodawstwa oraz przeprowadzeniu ogólnopolskiej oraz regionalnej 
kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo. 

– Przeprowadzono szkolenia z zakresu propagowania honorowego krwiodawstwa dla 48 pracowników 
RCKiK i NCK.  

– Zakupiono materiały promujące honorowe krwiodawstwo. 
 
 W zadaniach realizowanych przez MSiT uczestniczyło łącznie 1.926.487 osób. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Zadania w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych 

były realizowane zgodnie z planem. 
 Działanie związane z przyjęciem ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zrealizowano 

zgodnie z planem. 
 Działania w zakresie realizacji programów realizowane są zgodnie z planem. 
 Zadania nałożone na PARPA w „Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” zostały zrealizowane w zakresie założonym podczas tworzenia programu. Działania PARPA 
przyczyniły się do zwiększenia kompetencji osób zajmujących problematyką alkoholową. 

 Problemem polskiego systemu opieki zdrowotnej jest niska świadomość zdrowotna społeczeństwa oraz 
wykrywalność chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych, co znacznie zmniejsza szanse na 
całkowite wyleczenie. Alarmujące są dane dotyczące zgłaszalności na profilaktyczne badania populacyjne, 
takie jak cytologia czy mammografia.  Realizowane w ramach programów polityki zdrowotnej działania 
koncentrowały się na  przeciwdziałaniu tym problemom, jednakże pomimo, iż w działalność na rzecz 
zdrowia publicznego zaangażowanych jest wiele podmiotów - władze publiczne zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym niezbędne jest zintensyfikowanie i skoordynowanie 
realizowanych działań profilaktycznych np. zorganizowane programy przesiewowe w kierunku wczesnego 
wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, które stanowią ważny krok na drodze zwalczania tych 
nowotworów w populacji, wymagają zmian, które wpłyną na wyższą ich skuteczność, tj. na zmniejszenie 
umieralności na te nowotwory. Zmiany te związane być powinny przede wszystkim z opracowaniem 
standaryzowanej oceny jakości skryningów oraz zwiększeniem zgłaszalności kobiet na badania. Wymaga 
to pełnej wiedzy o wskaźnikach dotyczących efektywności badań przesiewowych oraz badań na temat 
dogłębnego rozpoznania czynników odpowiedzialnych za niską zgłaszalność kobiet na zorganizowane 
badania profilaktyczne (mammograficzne i cytologiczne). 

 Nie stwierdza się opóźnień w realizacji projektu predefiniowanego dot. ograniczania społecznych 
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nierówności w zdrowiu. Prace w projekcie mają być zakończone w kwietniu 2017 r.  
 

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:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 W dniu 3 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  

(Dz. U. poz. 1916), która wśród szerokiego katalogu zadań z zakresu zdrowia publicznego objęła działania 
mające na celu rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego  
i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.  

 W 2015 r. rozpoczęto także prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, będącym strategicznym dokumentem dla zdrowia 
publicznego, który określa m.in. działania edukacyjne w obszarze profilaktyki promocji bezpieczeństwa 
oraz profilaktyki urazów, w tym u osób starszych oraz osób nadużywających substancje psychoaktywne.  
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016 – 2020 stwarzają ramy prawne do realizacji zadań na rzecz profilaktyki urazów oraz promocji 
bezpieczeństwa.   

 Centra urazowe dla dzieci (CUD) - zostały zaimplementowane do porządku prawnego mocą ustawy z dnia 
 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności 
leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy  o działalności leczniczej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1887). 

 Szczegółowe wymagania dotyczące CUD zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 
stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci (Dz. U. poz. 145), które wchodzi w życie dnia  
1 czerwca 2016 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego zapewnienia dostępu do procedur wykonywanych  
w pracowni angiografii i radiologii interwencyjnej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
 Mając na uwadze wymagania określone w ustawie z dnia  25 września 2015 r. o zmianie ustawy  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy  
o zmianie ustawy  o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1887) oraz 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci  
(Dz. U. poz. 145) konsultanci krajowi  nadzorujący chirurgię dziecięcą i medycynę ratunkową, wytypowali 
wstępną listę szpitali dziecięcych, które mogłyby stanowić podstawę do utworzenia w oparciu o ich 
strukturę organizacyjną centrów urazowych dla dzieci. Następnie lista szpitali aplikujących do roli CUD, 
została przedłożona do akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.  Lista ta obecnie obejmuje  
12 szpitali, na bazie których planuje się utworzenie CUD. Trwa aktualizacja Wojewódzkich Planów 
Działania Systemu PRM, w zgodzie z art. 21 ustawy z dnia września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, polegająca na umieszczeniu CUD w planach.  
Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą  
o dokonanie wyceny procedur urazowych u dzieci. 
 

Inne (Inwestycyjne): 
 W ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia  

PO IiŚ 2007 - 2013 realizowane były projekty dotyczące rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz 
przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. 
Przedmiotowe działania  pozwolą na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Polski i wydłużenie ich 
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aktywności zawodowej, co bezpośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy kraju. Efektem realizacji 
projektów w ramach XII Priorytetu jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, podwyższenie standardu 
wyposażenia medycznego oraz skuteczności działań w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.  
Projekty służące zwiększeniu skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zgonów 
powodowanych przez wypadki i urazy - zakończono realizację wszystkich projektów w ramach Działania 
12.1, tj. projektów polegających na zakupie specjalistycznych środków transportu sanitarnego, 
rozbudowie i wyposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz budowie lądowisk dla helikopterów, 
mających na celu obniżenie śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków  
i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 

Finansowanie: 
 Zadania w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony 

zdrowia PO IiŚ 2007 – 2013 finansowane były z budżetu środków europejskich i budżetu środków 
krajowych. Certyfikacja dla Działania 12.1 wyniosła 16.777 tys. zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 
14.238 tys. zł ze środków unijnych.  

 Źródłem finansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym jest 
budżet państwa – w ramach limitów wydatków zaplanowanych corocznie w odpowiednich częściach 
budżetu państwa, a w odniesieniu do zadań realizowanych z wykorzystaniem państwowych funduszy 
celowych, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w ramach rocznych planów finansowych tych funduszy. 

 Ramy finansowania zadań z zakresu publicznego zostały określone w ustawie z 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym. Zgodnie z art. 13 ustawy o zdrowiu publicznym wymienione zadania  
są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji: ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze 
środków państwowych funduszy celowych, innych ministrów lub centralnych organów administracji 
rządowej realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym ze środków państwowych funduszy 
celowych, oraz agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a także jednostek samorządu terytorialnego. 

 Finansowanie doposażenia szpitali, na bazie których powstaną CUD, odbędzie się ze środków alokacji  
osi IX PO IiŚ 2014 -2020. Świadczenia zdrowotne udzielanie w CUD finansowane będą ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Projekty dot. rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz przebudowy, rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym realizowane w ramach priorytetu XII 
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO IiŚ 2007-2013: 
– Zakończono rozbudowę, remont, doposażenie 1 centrum urazowego: 

 „Modernizacja i doposażenie SPSK Nr 4 w Lublinie w celu utworzenia Centrum Urazowego” - 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. 

– Zakończono modernizację i doposażenie 4 szpitalnych oddziałów ratunkowych (zapewniono dostęp 
do lądowiska dla 1 szpitalnego oddziału ratunkowego): 
 „Kompleksowe dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu do 

przepisów prawa o ratownictwie medycznym - III etap.” - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 
Wrocławiu. 

 „Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział 
Ratunkowy wraz z budową heliportu” - "Głogowski Szpital Powiatowy" spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.” - Specjalistyczny 
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie”. 

 „Poprawa standardów działania systemu ratownictwa medycznego przez modernizację i zakup 
niezbędnych urządzeń medycznych dla SOR Szpitala w Nowym Targu” - Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

– Zakończono budowę/remont 2 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych: 
 „Budowa lądowiska dla helikopterów na dachu skrzydła Szpitala w Szczecinie-Zdunowie” - 

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego. 
 „Przebudowa lądowiska, podjazdu, wiaduktu i wiaty dla SOR Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp.” - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
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 Przeprowadzenie prac legislacyjnych oraz przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania przepisów ustawy z dnia  
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

 Działania przygotowawcze do utworzenia CUD.  Efektów można oczekiwać po rozpoczęciu funkcjonowania 
pierwszych CUD. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Działanie związane z przyjęciem ustawy z 11 dnia września 2015 r. o zdrowiu publicznym zrealizowane 

zgodnie z planem. 
 Nie stwierdzono trudności w realizacji zadania utworzenia CUD. 
 

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) 

Podmiot wiodący: 
PIP  

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, UDT  

Działania realizowane w 2015 r.  
 Od kilku lat odnotowuje się tendencję spadku liczby osób pracujących w warunkach zagrożenia, 

wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych. Jednak w świetle wyników kontroli 
prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym w sektorach gospodarki charakteryzujących się wysokim ryzykiem utraty zdrowia lub życia w 
pracy, odbiega od wymagań przepisów bhp. Z tego względu zadania nadzorczo-kontrolne Państwowej 
Inspekcji Pracy ukierunkowane są na branże i zakłady o szczególnie dużym nasileniu zagrożeń 
zawodowych w celu podejmowania przez nie skutecznych działań zapobiegających lub ograniczających te 
zagrożenia. 

 
Legislacyjne:  
 Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naturalnego zgłoszono wniosek o znowelizowanie niżej wskazanych 

przepisów rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naturalnego z dnia 15 września 2010 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz.U.  Nr 184 poz. 1240): 
– § 5 ust. 1 i 3 - poprzez wprowadzenie obowiązku ustalania w formie pisemnej zasad współdziałania 

organizatora widowiska i osoby reprezentującej zespół lub jego pracodawcę na wypadek wystąpienia 
zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska, jak również udokumentowanego wyznaczania 
koordynatora, sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
pożarowego, 

– § 22 ust. 4 – poprzez doprecyzowanie zasad postępowania dyrektora instytucji kultury w przypadku 
dokonania przez realizatorów widowiska zmian w koncepcji inscenizacyjnej i projekcie 
scenograficznym, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu tych dokumentów przez komisje do 
spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowiska. 

 W dniu 16 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra  Kultury i Dziedzictwa Naturalnego  
z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp przy organizacji i realizacji widowisk, 
w którym uwzględnione zostały zaproponowane przez Głównego Inspektora Pracy zmiany.  

 Do Ministra Gospodarki skierowano wniosek o rozważenie możliwości znowelizowania rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492) w zakresie : 

 doprecyzowania pojęcia „urządzenie energetyczne” zawartego w § 2 pkt.1 ww. rozporządzenia, 

 doprecyzowania warunków dopuszczania przez osoby upoważnione, osób niewykwalifikowanych do 
prac eksploatacyjnych, 

 doprecyzowania wymagań dotyczących zasad gospodarki oraz użytkowania sprzętu do uziemiania lub 
zwierania oraz sprzętu elektroizolacyjnego. 
W odpowiedzi Ministerstwo Gospodarki przedstawiło do uzgodnienia w trybie roboczym projekt 
rozporządzenia zmieniający obowiązujące rozporządzenie, który uwzględnił ww. propozycje zmian. 
Obecnie projekt jest przedmiotem konsultacji Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.  

 Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłoszono wniosek dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze zwierząt gospodarczych (Dz.U. Nr 118 poz. 1268 z późn. zm.) w zakresie: 

 uwzględnienia nowych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, ze względu na specyficzne 
czynniki zagrożeń związanych z ich obsługą, 

 określenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy obsłudze zwierząt futerkowych, 
jeleniowatych oraz strusi utrzymywanych w warunkach fermowych, 

 zalecenia szczepień ochronnych pracowników narażonych na  kleszczowe zapalenie mózgu podczas 
wykonywania czynności związanych z obsługą zwierząt gospodarskich. 

W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 06 lipca 2015 r. poinformował, że trwają 
prace analityczne w tym zakresie. W roku 2015 prace nad zmianą rozporządzenia nie zostały ukończone. 

 
Programowe: 
 Działalność nadzorczo-kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy koncentrowała 
się na eliminowaniu lub przynajmniej istotnym ograniczaniu zagrożeń zawodowych w środowisku pracy. 
Dlatego wśród głównych zadań, ujętych w Programie działania PIP, znalazły się kontrole branż i zakładów 
charakteryzujących się szczególnie dużym ryzykiem zawodowym związanych z występowaniem czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. 

 Jednym z podstawowych stałych zadań Państwowej Inspekcji Pracy, służących podejmowaniu 
efektywnych 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 Kodeksu pracy), a także przez inne organy, jak Policja czy pogotowie 
ratunkowe. Inspektorzy pracy w ramach kontroli zbadali okoliczności i przyczyny 2024 wypadków przy 
pracy zaistniałych w 2015 r., wskutek których poszkodowanych zostało 2301 osób, w tym 272 poniosło 
śmierć, a 709 doznało ciężkich obrażeń ciała.  

 Najczęściej do wypadków ze skutkiem śmiertelnym dochodziło w budownictwie oraz w przemyśle. Wciąż 
dochodzi do tragicznych wypadków w leśnictwie i górnictwie. Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi 
do wypadku były głównie: upadek poszkodowanego z wysokości, jego poślizgnięcie się lub potknięcie oraz 
rozerwanie się czynnika materialnego, jego pęknięcie lub uszkodzenie. Z ustaleń inspektorów pracy 
wynika, że wśród przyczyn zbadanych wypadków przy pracy dominującą grupę stanowiły przyczyny 
ludzkie, następnie organizacyjne oraz techniczne. 

 Najważniejszym działaniem długofalowym PIP jest kontrola skutecznej ochrony zdrowia i życia 
pracujących w zakładach, w których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. W ramach czynności 
nadzorczo-kontrolnych inspektorzy pracy poddają ocenie stosowanie przez pracodawców środków 
profilaktycznych, zmniejszających ryzyko wypadkowe po zaistniałych zdarzeniach wypadkowych oraz 
uwzględnianie wniosków wynikających z tych wypadków (ustalonych w dokumentacji powypadkowej)  
w procedurze oceny ryzyka zawodowego. 

 W roku 2015 prowadzono kontrole w 537 podmiotach zatrudniających ponad 100 tys. osób, wśród 
których prawie 4 tysiące to osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Z tej grupy 
pracodawców 38,4% to zakłady kontrolowane powtórnie (pierwsza kontrola w 2013 r.), u których 
sprawdzano efekty wdrożonych środków profilaktycznych po zaistniałych wypadkach oraz działań 
organizacyjno-technicznych  podjętych po kontrolach PIP. Druga grupa podmiotów – 40,6% to pracodawcy 
kontrolowani po raz pierwszy w zakresie spójności podejmowanych działań po wypadkach i środków 
profilaktycznych w wyniku oceny ryzyka zawodowego. W toku tych kontroli inspektorzy pracy zwracali 
uwagę na wnioski wynikające z analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, szczególnie tych  
o cechach powtarzalnych, zaistniałych w zakładzie pracy. Sprawdzane było także wdrożenie przez 
pracodawców konkretnych działań mających chronić pracowników przed podobnymi wypadkami  
w przyszłości oraz spójność tych działań z oceną ryzyka zawodowego. Trzecia grupa – 21% to zakłady, 
które nie podjęły lub odstąpiły od programu prewencyjnego w 2013 r. ukierunkowanego na poprawę 
zarządzania bhp po zaistniałych u nich wypadkach przy pracy. 

 Osiągnięte efekty w wyniku działalności kontrolno-nadzorczej pozwalają na stwierdzenie, że prewencyjna 
rola oceny ryzyka zawodowego w połączeniu z kompetentnym podejściem do postępowania 
powypadkowego przynosi pożądane rezultaty. Szczególnie widoczne jest to w zakładach, które po 
uzyskaniu fachowej pomocy ze strony inspektora pracy, poważnie podchodzą do swoich obowiązków. Ma 
to odniesienie zarówno do świadomych pracodawców, jak również dobrze wykształconych  
i zatrudnionych w komórce służby bhp osób realizujących jej działania. Służba bhp, która jest na miejscu 
regularnie przygląda się pracownikom i środowisku pracy. Takie podejście może przynieść systematyczną 
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poprawę warunków pracy. 
 W roku 2015 r. kontynuowano ostatni, trzeci etap długofalowych działań nadzorczo - kontrolnych  

w ramach programu wzmożonego nadzoru nad zakładami, w których występuje szczególne nasilenie 
zagrożeń zawodowych. Kontrolą objęto 52 zakłady, które w warunkach zagrożenia związanego ze 
środowiskiem pracy (głównie hałasem, pyłami przemysłowymi, wibracją i mikroklimatem), maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi oraz uciążliwością pracy (głównie nadmiernym wysiłkiem fizycznym  
i wymuszoną pozycją ciała) zatrudniały ok. 12  tys. osób, tj. 37% ogółu zatrudnionych w kontrolowanych 
zakładach. Wyniki 3-letniego programu wzmożonego nadzoru nad ww. zakładami wykazały stopniową  
i zróżnicowaną poprawę w zakresie ograniczania zagrożeń w części zakładów objętych tą formą nadzoru. 
Wciąż wiele zależy od kondycji finansowej zakładu, ale także od zaangażowania w sprawy ochrony pracy 
samych pracodawców i kadry kierowniczej. W stosunku do 48 zakładów, w których stwierdzono poprawę 
warunków pracy postanowiono odstąpić od tej formy nadzoru w latach następnych. Natomiast w czterech 
zakładach, w których nie stwierdzono wyraźnej poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy wzmożony 
nadzór będzie kontynuowany. 

 Intensywnym monitoringiem objęto budownictwo. Inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 5,3 tys. 
kompleksowych kontroli prac budowlanych. Wiele nieprawidłowości dotyczyło prac na rusztowaniach, 
które - zwłaszcza przy pracach krótkoterminowych - wykonywały osoby bez kwalifikacji. Z reguły oznaczało 
to pracę na wadliwie zmontowanych rusztowaniach, bez odpowiednich poręczy ochronnych, pomostów 
roboczych oraz pionów komunikacyjnych. Ponadto, mimo iż prace na wysokości należą do najbardziej 
niebezpiecznych, ujawniono uchybienia polegające na braku środków ochrony zbiorowej oraz 
indywidualnej. Niezgodnie z przepisami prowadzono też roboty ziemne. Pomimo środków prawnych oraz 
sankcji karnych i ekonomicznych (wnioski o podwyższenie składki wypadkowej) w wielu przypadkach nie 
osiągnięto trwałych efektów. Dlatego kontynuowano formę krótkich kontroli ukierunkowanych na 
bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia pracujących - zależnie od potrzeb powtarzanych u tego samego 
pracodawcy w następnych dniach lub tygodniach w celu uzyskania trwałej poprawy bhp.  

 Kontrole przeprowadzone w 2015 r. ujawniły, że duża część użytkowanych w zakładach  obrabiarek do 
obróbki skrawaniem metali nie została dostosowana do minimalnych wymagań bhp, stanowiąc 
potencjalne źródło poważnych wypadków przy pracy. Największą skalę nieprawidłowości stwierdzono   
w zakresie wyposażenia maszyn w odpowiednie osłony i urządzenia ochronne oraz elementy 
zabezpieczające przed dostępem pracownika do stref niebezpiecznych oraz oznakowania, usytuowania  
i widoczności elementów sterowniczych. W co drugim skontrolowanym zakładzie nie przeprowadzono 
kontroli wstępnych i okresowych użytkowanych obrabiarek do metali.  

 Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym było 
przedmiotem kontroli w magazynach wielkopowierzchniowych oraz innych miejscach wykonywania pracy.  
Nieprawidłowości w zakresie bezpiecznej eksploatacji wózków dotyczyły głównie nieprowadzenia 
udokumentowanej kontroli stanu technicznego wózków, pozostawiania wózków bez zabezpieczenia przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione oraz eksploatacji wózków podnośnikowych bez decyzji 
organu dozoru technicznego zezwalającej na jego eksploatację. Nieprawidłowości w zakresie bezpiecznej 
obsługi wózków dotyczyły niepoinformowania pracowników o zagrożeniach wynikających z użytkowania 
wózków i ochronie przed tymi zagrożeniami oraz niewłaściwego instruktażu stanowiskowego (programu 
niedostosowanego do rodzaju i warunków pracy wykonywanej na ich stanowiskach pracy). Nadal 
wątpliwości budzi kwestia uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych, ponieważ 
określają je trzy różne przepisy. 

 Kontynuowano kontrole na kolei przy wykonywaniu robót torowych polegających na m.in.: przebudowie 
nawierzchni torów, przebudowie sieci trakcyjnej, zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, a także na utrzymaniu nawierzchni torowej na liniach kolejowych. Wykazały one 
nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia osób pracujących na zamkniętym co prawda dla ruchu torze, 
znajdującym się jednak w bezpośrednim sąsiedztwie torów czynnych. Mimo iż przejeżdżające obok pociągi 
stanowiły niebezpieczeństwo dla zatrudnionych pracowników, duża część pracodawców nie zapewniła 
odpowiedniej liczby osób sygnalizujących o ich zbliżaniu się oraz miejsc do zejścia i schronienia się 
pracowników podczas przejazdu pociągów. Odnotowano też przypadki zaniedbań w ogólnej organizacji 
robót, w tym braku koordynowania prac podwykonawców. 

 W porównaniu z wynikami kontroli zakładów usług leśnych w latach poprzednich, nastąpiła nieznaczna 
poprawa w zakresie przestrzegania przepisów bhp. Najwięcej zastrzeżeń inspektorów pracy budziło 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, w tym m.in. 
brak wykazu takich prac, nie określanie szczegółowych wymagań bhp przy ich wykonywaniu, nie 
wyznaczanie osób do bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. Skutkowało to istotnymi błędami już na 
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etapie prac przygotowawczych do ścinki, jak również podczas samej ścinki i obalania drzew. Jedną  
z głównych przyczyn nieprawidłowości jest wciąż niedostateczny poziom wiedzy pracodawców 
prowadzących zakłady usług leśnych o bezpieczeństwie i higienie pracy, szczególnie w małych zakładach 
oraz tolerowanie odstępstw od podstawowych zasad bhp. Błędy w technice prowadzenia ścinki i obalania 
drzew, których  dopuszczają się drwale, w szczególności o krótkim stażu pracy, świadczą  
o  niedostatecznej jakości szkoleń, zwłaszcza w zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami do ścinki. 

 Liczne uchybienia ujawniono w podziemnych zakładach górniczych, jak również w firmach świadczących 
usługi górnicze na rzecz poszczególnych kopalń. W 2015 r. zwrócono szczególną uwagę na prawidłowość 
ustalanych przez zakładowe zespoły powypadkowe okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  
o charakterze powtarzalnych z odniesieniem do oceny ryzyka zawodowego. Analiza dokumentacji 
powypadkowych ujawniła przypadki nieprzedstawienia w protokołach powypadkowych środków  
i wniosków profilaktycznych, nieustalenia wszystkich przyczyn wypadku (także podawania zdarzenia 
wypadkowego jako przyczynę wypadku) oraz ustalenia błędnych przyczyn wypadku nie mających 
odzwierciedlenia w okolicznościach opisanych w protokołach powypadkowych. Po zapoznaniu się  
z wnioskami i środkami profilaktycznymi wymienionymi w analizowanych dokumentacjach inspektorzy 
pracy dokonali kontroli bezpieczeństwa pracy na drogach komunikacyjnych oraz w zakresie użytkowanego 
sprzętu do odstawy urobku oraz maszyn i innych urządzeń technicznych. Najwięcej nieprawidłowości 
dotyczyło stanu technicznego dróg komunikacyjnych, w szczególności obudów wyrobisk lub ich 
częściowego braku, zalegania materiałów, nadmiaru urobku na przejściach dla załogi. Stwierdzane 
nieprawidłowości utrudniały bezpieczne poruszanie się załóg górniczych. 

 Podobnie jak w poprzednich latach sprawdzono, czy w zakładach nowo powstałych zapewnione są 
właściwe warunki pracy w zakresie użytkowania obiektów i pomieszczeń pracy, organizacji stanowisk 
pracy i przygotowania pracowników do pracy. Przeważającą grupę kontrolowanych stanowiły 
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. W ocenie inspektorów pracy zasadniczymi przyczynami 
naruszeń przepisów i zasad bhp jest niski stan wiedzy pracodawców od niedawna występujących w tej roli 
oraz skupienie się na jak najszybszym osiągnięciu zysków z rozpoczętej działalności gospodarczej. Pierwsze 
kontrole miały przeważnie charakter informacyjno-doradczy, inspektorzy pracy częściej stosowali środki 
oddziaływania wychowawczego niż mandaty karne za wykroczenia. Reguła ta nie dotyczyła jedynie osób 
odpowiedzialnych za bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, a także tych, którzy 
umyślnie naruszali prawo. 

 
Instytucjonalne: 
 W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów bhp, inspektorzy pracy wydali 

ponad 302,7 tys. decyzji. Najwięcej z nich dotyczyło stanowisk i procesów pracy, procesów 
technologicznych, magazynowania i składowania – 18,7%, przygotowania pracowników do pracy  – 15,9%, 
oraz maszyn i urządzeń technicznych –12,7%.  

 Ponadto w 2015 r. inspektorzy pracy skierowali do ZUS 159 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 dotyczyło małych przedsiębiorstw 
branży budowlanej (118 wniosków) oraz firm działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego (27).  

 
Instytucjonalne/ Programowe 
 Rolą dozoru technicznego 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)  

 Prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych (art. 37 pkt 5 Ustawy o dozorze 
technicznym)  

 Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. dozorem technicznym UDT objętych było 1.199.529 urządzeń 
technicznych na terenie całego kraju. Z powyższej liczby podlegało:  
– formie pełnego dozoru technicznego 689.033 urządzeń, w tym:  
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 321.813 urządzeń ciśnieniowych  
 398.298 urządzeń transportu bliskiego  

– formie ograniczonego dozoru technicznego 457.898 urządzeń, w tym:   
 328.151 urządzeń ciśnieniowych  
 151.267 urządzeń transportu bliskiego  

 W 2015 r. porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost liczby urządzeń znajdujących się pod dozorem 
technicznym o 52.598. 

 Wydawanie uprawnień do wytwarzania urządzeń, materiałów i elementów stosowanych do ich 
wytwarzania oraz naprawy lub modernizacji (zgodnie z art. 9 Ustawy o dozorze technicznym).  

 W 2015 r. w ramach dozoru technicznego nad wytwarzaniem urządzeń technicznych uzgodniono 6.872 
dokumentacji  w tym 3650 (urządzenia transportu bliskiego), (3.222 urządzeń ciśnieniowych). W 2015 r.  
wydano także 719 decyzji w sprawie uprawniania zakładów w zakresie wytwarzania urządzeń 
technicznych, ich elementów oraz materiałów oraz w zakresie naprawiania i modernizowania urządzeń 
technicznych. 

 Każde urządzenie techniczne podlegające dozorowi technicznemu, aby mogło być eksploatowane musi 
zostać zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę dozoru technicznego  
a eksploatujący powinien uzyskać decyzję na eksploatację. W 2015 r. UDT wydał 736.956 takich decyzji. 
Ponadto wydano 84.054 decyzji związanych z przerejestrowaniem lub wykreśleniem z rejestru urządzeń 
technicznych oraz butli. 

 W 2015 r. UDT przeprowadził sprawdzenie kwalifikacji 136.312 osób obsługujących konserwujących 
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).  

 Kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym (zgodnie z art. 37 pkt 1 Ustawy o dozorze 
technicznym)  

 W 2015 r. UDT przeprowadził 898 branżowych kontroli zakładów:  
• UC – 453,  
• UTB – 455,  
Razem: 989.   

 
Inne prace techniczne  
 W 2015 r. do UDT wpłynęło 37 wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

regulowanego. W 36 postępowaniach wydano decyzje uznające, a w 13 odmawiające uznania kwalifikacji 
zawodowych. Czternaście decyzji dotyczyło wniosków złożonych w 2014 r., dwa wnioski zostały uznane za 
niekompletne, a wnioskodawcy nie uzupełnili ich do końca okresu sprawozdawczego (do dnia 31.12.2014 
r.). 

 W 2015 r. do UDT nie wpłynął żaden wniosek o uznanie kwalifikacji do podjęcia lub wykonywania 
działalności. 

 W 2015 r. liczba urządzeń objętych dozorem technicznym wzrosła o 4,59%. (52.598 urządzeń 
technicznych) w stosunku do roku 2014 r. Średnie wskaźniki niebezpiecznych urządzeń oraz 
nieszczęśliwych wypadków w roku 2015 r. przeliczone na 10 tys. urządzeń objętych ewidencją UDT 
pozostają na podobnym poziomie, jak w latach 2004-2014 r. 

 Wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 
– Średni wskaźnik nieszczęśliwych wypadków 

 0,08 nieszczęśliwych wypadków na 10 tys. Urządzeń w grupie urządzeń ciśnieniowych, 
 2,51 nieszczęśliwych wypadków na 10 tys. Urządzeń w grupie urządzeń transportu bliskiego, 

– Średni wskaźnik nieszczęśliwych wypadków 
 0,11 niebezpiecznych uszkodzeń na 10 tys. Urządzeń w grupie urządzeń ciśnieniowych, 
 0,93 niebezpiecznych uszkodzeń na 10 tys. Urządzeń w grupie urządzeń ciśnieniowych, 

 Analiza zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce w 2015 r. pozwala stwierdzić, że głównymi czynnikami 
stanowiącymi przyczyny nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych 
były błędy eksploatacyjne związane z: 
– niesumienną obsługą, 
– niedotrzymaniem warunków instrukcji eksploatacji, 
– niewłaściwą konserwacją urządzeń, 
– niewłaściwymi kwalifikacjami osób obsługujących, 
– niewłaściwa organizacja pracy.  

 Liczba ofiar śmiertelnych tych zdarzeń spadła : 20 ofiar w 2015 r. – 23 ofiary w 2014 r. 
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 Analiza danych dotyczących nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń 
technicznych potwierdza, że najczęstszą przyczyną wyżej wymienionych zdarzeń, które wydarzyły się  
z przyczyn innych niż czynniki zewnętrzne były, tak jak w latach poprzednich, błędy eksploatacyjne. 
Dlatego też konieczne jest kontynuowanie przez Urząd Dozoru Technicznego działań mających na celu 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń 
technicznych, jak również popularyzowanie zagadnień związanych z ich bezpieczną pracą oraz działań 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń technicznych. 

 Powyższe działania będą realizowane poprzez: 
– Współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie: 

 opracowywania wspólnych inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy 
przy eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w szczególności wynikających 
z przekazywanych przez UDT sprawozdań powypadkowych oraz rocznych analiz nieszczęśliwych 
wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych 

 wymiany informacji oraz wspólne działania mające na celu opracowywanie i opiniowanie nowych 
standardów technicznych 

 wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji 
urządzeń podlegających dozorowi technicznemu 

 przeprowadzania wspólnych kontroli u przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem 
eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów oraz w stacjach paliw. 

– Współpracę z Organami Nadzoru Rynku, określonymi w przepisach o systemie oceny zgodności,  
w celu wyeliminowania z rynku urządzeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
osób. 

– Opracowanie nowych warunków technicznych dozoru technicznego uwzględniających najnowszy 
poziom techniki oraz ich szeroką konsultację z eksploatującymi urządzenia techniczne. 

– Kontynuację dotychczas prowadzonych szkoleń dla podmiotów eksploatujących urządzenia 
techniczne oraz opracowanie nowej oferty szkoleniowej, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, w celu propagowania wiedzy i podnoszenia kompetencji z zakresu bezpieczeństwa 
technicznego oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. 

– Organizowanie spotkań informacyjnych oraz warsztatów technicznych z eksploatującymi,  
w szczególności w zakresie bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych, 
zbiorników przenośnych, elementów urządzeń ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania oraz 
urządzeń technicznych zainstalowanych w instalacjach chemicznych i petrochemicznych. 

– Przeprowadzanie kontroli branżowych w zakresie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, w 
szczególności dopełniania obowiązku posiadania decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń 
technicznych i zapewnienia uprawnionej obsługi i konserwacji urządzeń. 

– Propagowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod badań urządzeń technicznych, które 
umożliwiają lepszą ocenę stanu technicznego urządzeń, w szczególności metoda RBI (Risk Based 
Inspection) oraz nowe metody badań NDT (Non Destructive Testing - badania nieniszczące). 

– Propagowanie wśród eksploatujących bloki energetyczne, nowych wytycznych postępowania, 
opracowanych przez UDT w celu utrzymania jednolitego podejścia do elementów pracujących  
w warunkach pełzania, w szczególności elementów eksploatowanych powyżej 200 tys. godzin. 

– Kontynuację wykonywania dodatkowych badań zbiorników sprężonego powietrza w bezolejowych 
agregatach sprężarkowych, które są realizowane na podstawie analizy niebezpiecznych uszkodzeń, 
które miały miejsce w latach poprzednich. 

– Współpracę z Polską Organizacją Gazu Płynnego, w szczególności w zakresie bezpiecznej eksploatacji 
butli na gaz LPG i ograniczeniu eksploatacji zbiorników magazynowych LPG bez ważnych decyzji 
dopuszczających do eksploatacji. 

– Kontynuację działań z zakresu dalszego budowania świadomości oraz kultury technicznej osób 
eksploatujących i obsługujących urządzenia techniczne, w szczególności w odniesieniu do wózków 
jezdniowych podnośnikowych. 

– Inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych 
oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478), UDT 
prowadzi akredytację organizatorów szkoleń, a także certyfikację instalatorów w zakresie instalowania 
następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: 
– kotłów i pieców na biomasę, 
– systemów fotowoltaicznych, 
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– słonecznych systemów grzewczych, 
– pomp ciepła, 
– płytkich systemów geotermalnych. 

 Zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 
478) akredytowanym organizatorem szkolenia podstawowego lub przypominającego może być podmiot, 
który: 
– posiada system zarządzania szkoleniami, 
– posiada warunki lokalowe i wyposażenie gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkoleń, 
– dysponuje kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, 
– uzyskał akredytację Prezesa UDT w zakresie szkolenia odpowiedniego dla danego rodzaju instalacji 

odnawialnego źródła energii, 
– w 2015 r. UDT wydał 37 akredytacji.  

 Zgodnie z art. 136 ust. 1. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 478) osoba dokonująca mikro instalacji lub małych instalacji, zwana instalatorem, może wystąpić do 
Prezesa UDT z wnioskiem o wydanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii. 

 W 2015 r. Urząd Dozoru Technicznego wydał 958 certyfikatów instalatorów odnawialnych źródeł energii. 
 Popularyzacja i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa technicznego 

W celu popularyzacji bezpieczeństwa technicznego UDT brał udział w krajowych wydarzeniach 
branżowych, targach i konferencjach. Priorytet stanowiła działalność edukacyjna i wzrost poziomu 
świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń technicznych. 
Realizowano działania, które pozycjonowały UDT jako patrona lub partnera merytorycznego istotnych 
wydarzeń branżowych, popularyzujących bezpieczeństwo techniczne i bezpieczeństwo pracy. 

 W 2015 r. UDT wziął udział w kilkunastu największych konferencjach i targach branżowych, w tym: 
– XXI Sympozjum Naukowo-Technicznym CHEMIA 2015, 
– Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”, 
– X Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska w Energetyce”, 
– XVIII Konferencji GAZTERM „Otwarty rynek gazu ziemnego – wyzwania i bariery”, 
– VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym”, 
– XI Międzynarodowej Konferencji NEUF „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę  

i przemysł – efektywność, produktywność, ialog społeczny”, 
– Pikniku Edukacyjnym „Podziel się Bezpieczeństwem”, 
– I Międzynarodowej Konferencji „Postęp w Inżynierii bezpieczeństwa”, 
– XVII Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA 2015, 
– Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, 
– IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej POWERWELDING 2015, 
– Kongresie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, 
– XII Kongresie Nowego Przemysłu, 
– 44. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 
– XIV Konferencji „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych” 
– III Konferencji Naukowo-Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”,  
– VI Dniach Techniki Pomorza Zachodniego 2015, 
– XXI Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2015, 
– Targach ITM Innowacje, Technologie, Maszyny „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle” . 

 UDT czynnie angażował się także w konkursy i inicjatywy instytucji partnerskich, m.in.: 
– Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, CIOP-PIB, 
– XV Edycję „Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę i dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę 

dyplomową o profilu mechanicznym”, SIMP.     
 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 DBT w 2015 r. odbywały się wg ustalonego harmonogramu – dwa razy w roku w każdym 

Oddziale UDT. W 63 spotkaniach DBT wzięło udział ponad 2 tys. przedstawicieli wielu branż 
przemysłowych reprezentujących ponad tysiąc firm i instytucji z całej Polski. 

 Inicjatywa Dni Bezpieczeństwa Technicznego jest wysoko oceniona przez uczestników, którzy uznają je za 
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potrzebne, dobrze przygotowane, z profesjonalnie zaprezentowaną tematyką. Uczestnicy cenią sobie 
możliwość dyskusji i zasięgnięcia opinii ekspertów UDT prowadzących wykłady (punkty konsultacji 
indywidualnych) oraz wysoki poziom organizacyjny DBT zapewniany w Oddziałach. 

 Akademia UDT jest nazwą używaną w kontekście działań związanych z organizacją szkoleń, seminariów  
i konferencji UDT popularyzujących bezpieczeństwo techniczne. Działania Akademii UDT są organizowane 
i koordynowane przez Zespół Szkoleń w Wydziale Szkoleń i Certyfikacji Osób, działający w ramach 
Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności. 

 Akademia UDT organizuje: 
– szkolenia otwarte i zamknięte oraz konferencje, 
– bezpłatne seminaria, 
– udostępnianie programów szkoleń na obsługę wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianę butli 

LPG, 
– wynajem wykładowców UDT. 

 Działania Akademii UDT odnoszą się do działalności ustawowej UDT realizowanej m.in. poprzez 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. 
 W 2015 r. zrealizowano 550 usług szkoleniowych, w tym: 

– 159 szkoleń otwartych, 
– 186 szkoleń zamkniętych, 
– 15 konferencji regionalnych, 
– 54 wynajmy wykładowców, 
– 136 usług i seminariów bezpłatnych. 

 Łącznie w 2015 r. przeszkolono 14.997 osób, w tym: 
– 1.705 na szkoleniach otwartych, 
– 3.129 na szkoleniach zamkniętych, 
– 984 na konferencjach regionalnych, 
– 961 przez wynajem wykładowcy, 
– 8.218 w trakcie usług i seminariów bezpłatnych. 

 Realizując ustawowy obowiązek popularyzacji bezpieczeństwa technicznego oraz cel operacyjny strategii 
na lata 2014-2016 „Podniesienie poziomu kultury technicznej oraz zaufania do UDT w społeczeństwie i 
przedsiębiorstwach”, Urząd rozpoczął w 2014 r. kampanię pod nazwą „Bezpieczeństwo – Twój wybór”. 
– Celem kampanii jest: 

 popularyzacja zasad bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi UDT, 

 propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa 
technicznego, 

 zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym przez tzw. czynnik ludzki. 
– Kampania „Bezpieczeństwo – Twój wybór” jest skierowana do pracowników i ich bezpośrednich 

przełożonych, użytkowników urządzeń technicznych zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie 
zagrożeń zawodowych, służb BHP i ośrodków szkolenia zawodowego. 

– Każda edycja kampanii dotyczy konkretnej grupy urządzeń. Wybór tematu jest ustalany na podstawie 
danych z opracowywanej corocznie przez UDT „Analizy nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych 
uszkodzeń urządzeń technicznych”. 

– W 2015 r. tematem kampanii była bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych i samojezdnych. 
Kampania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i uzyskała wysoką ocenę użytkowników, 
eksploatujących urządzenia, służb BHP i ośrodków szkolenia zawodowego. 

– W ramach kampanii UDT zapewnia: 
 dystrybucję i wysyłkę bezpłatnych materiałów przygotowanych przez ekspertów UDT (płyta  

z filmem, ilustrowana broszura, plakat) prezentujących zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń, 
Materiały są również udostępniane na targach i wydarzeniach branżowych, 

 serwis internetowy www.eksploatacja.udt.gov.pl, gdzie udostępniane są materiały informacyjne, 
dokumenty i multimedia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, 

 publikację artykułów tematycznych na łamach magazynu UDT „Inspektor”, 
 organizację własnych szkoleń i konferencji dla klientów UDT o tematyce bezpieczeństwa 
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eksploatacji urządzeń technicznych, 
 popularyzację wiedzy o zasadach bezpiecznej eksploatacji urządzeń podczas targów i konferencji 

zewnętrznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa technicznego. 
– Kampania edukacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo – Twój wybór” uzyskała III miejsce  

w organizowanym przez MRPiPS Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Nagrodzony 
projekt UDT koncentruje się na bezpieczeństwie eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych  
i żurawi budowlanych. Konkurs wyróżnia rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz opracowania 
naukowe, których zastosowanie przyczynia się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także 
projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku 
pracy. 

– W 2015 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 

 Akademia UDT dla Dzieci 
– W 2015 r. odbyły się spotkania edukacyjne z najmłodszymi w ramach projektu strategicznego Akademia 

UDT dla Dzieci. Na podstawie zebranych informacji opracowano zasady realizacji spotkań, ich 
harmonogram i prezentacje dla kilku grup wiekowych. Głównym tematem prelekcji były zasady 
bezpiecznego użytkowania dźwigów osobowych, schodów ruchomych, urządzeń na placach zabaw  
i w wesołych miasteczkach.  

– W 2015 r. zrealizowano kilkadziesiąt spotkań w szkołach podstawowych (klasach od I do VI)  
i w przedszkolach (łącznie ponad 100 grup słuchaczy, ponad 3.000 uczniów i wychowanków). 
 Projekt był realizowany w Oddziałach w Białymstoku, Dąbrowie Górniczej, Kielcach, Krakowie, 

Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Rzeszowie, 
Siedlcach, Tarnowie i Warszawie. 

 W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowane są spotkania w Oddziałach w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, 
Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu. 
Spotkania są realizowane przy dużym entuzjazmie i zaangażowaniu dzieci i wychowawców.  

 Na koniec spotkania wręczane są dyplomy dla najmłodszych oraz dyrekcji placówki za 
popularyzowanie bezpieczeństwa technicznego wśród wychowanków.  

 Materiały edukacyjno-informacyjne (broszury i plakaty), zapewniają lepsze dotarcie z przekazem 
prewencyjnym do najmłodszych i ich opiekunów. Materiały edukacyjne są dostępne na stronie 
internetowej UDT. Podczas spotkań dzieci otrzymują także materiały promocyjne z logo Bezpieczne 
Dzieciaki i wizerunkiem inspektorka (kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa technicznego, kredki, 
odblaski, balony, piórniki, plecaki, T-shirty, puzzle). 

 

Finansowanie: 
 W ramach budżetów instytucji realizujących narzędzie. 
  

Osiągnięte efekty:  
Działania realizowane przez UDT: 
 Zgodnie z założeniami budżetu zadaniowego, celem działania UDT na 2015 r. było bezpieczeństwo 

funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz mienia i środowiska naturalnego. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty został miernik 
Wykonywanie badań (WNB): 

 Wykonywanie badań (WNB) = iloraz rzeczywistej liczby wykonywanych badań w danym roku do 
zaplanowanej liczby badań na dany rok, wyrażony w procentach 

 Wartość miernika WNB na 2015 rok została zaplanowana w wysokości Wnb ≥ 93 proc. 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu zadaniowego za 2015 r. zostało przekazane do Ministra Rozwoju 10 

marca 2016 r. z informacją o poziomie wykonania kosztów na poziomie 93,60% oraz wskaźnika (WNB) 
równym 94,95%. 

 Należy zauważyć, że wykonanie planu badań zależy od wielu czynników, przede wszystkim liczby urządzeń 
objętych dozorem technicznym. W ogólnej liczbie urządzeń objętych ewidencją UDT zwiększył się udział 
nowych urządzeń oddawanych do eksploatacji, które zastępują urządzenia mające za sobą wieloletni 
okres eksploatacji. Oznacza to zmniejszenie średniego wieku eksploatowanych urządzeń, a co za tym idzie, 
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zmniejszenie stopnia ich awaryjności, co z kolei przekłada się na zmniejszenie liczby badań doraźnych 
eksploatacyjnych. Część urządzeń, szczególnie te, dla których wykonuje się badania doraźne-kontrolne, 
zostały wyrejestrowane, co oznacza, że nie są eksploatowane. UDT dla takich przypadków przeprowadza 
kontrole przestrzegania przepisów. 

Działania realizowane przez PIP: 
 W 2015 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

wyegzekwowano poprawę (likwidację naruszeń prawa) w następującym zakresie: 

 dla 40,7 tys. osób pracujących przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 
lub je aktualizowano, 

 dla 2,5 tys. osób zlikwidowano narażenie na czynniki szkodliwe powyżej dopuszczalnych norm, 

 dla 39 tys. osób usunięto nieprawidłowości dotyczące wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, 

 dla 280,9 tys. osób usunięto nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, występującego 
na stanowisku pracy, 

 dla 80,4 tys. osób doprowadzono do usunięcia nieprawidłowości dotyczących niewłaściwego 
przeprowadzenia szkoleń bhp lub ich braku, 

 dla 42 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 dla 
blisko 71 tys. osób pracujących w kontrolowanych zakładach.   

 

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

 Na podstawie analizy wyników kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp 
można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa pracy nadal odbiega od oczekiwań społecznych, w tym przede 
wszystkim pracowników. Sytuacja na rynku pracy i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 
determinowane są czynnikami makroekonomicznymi. Do najważniejszych wyzwań, z którymi zmagają się 
przedsiębiorstwa, należą zapewnienie zbytu na wytwarzane wyroby lub oferowane usługi oraz 
efektywność pracy. Problemy gospodarki w skali makro przekładają się na warunki świadczenia pracy,  
w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracujących. Jednocześnie wciąż niewystarczająca jest 
świadomość zagrożeń występujących w środowisku pracy i konieczności kształtowania odpowiednich 
postaw i zachowań w środowisku pracy. 

 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 nadal 
najczęściej ulegają im osoby o krótkim stażu pracy w danym zakładzie. Często przyczyną wypadków jest 
lekceważenie zagrożeń zawodowych i niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 
przez poszkodowanego, którym z reguły towarzyszą brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające oraz 
brak właściwego nadzoru nad pracującymi. Jednocześnie zachodzą zmiany w strukturze form zatrudnienia 
osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W 2015 r. w wypadkach przy pracy zbadanych przez PIP 
osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (objęte ubezpieczeniem z tytułu wypadków 
przy pracy) stanowiły 15,4 % ogółu poszkodowanych w tych wypadkach. Dla osiągnięcia trwałej poprawy 
w sektorach „wysokiego ryzyka utraty życia lub zdrowia w miejscu pracy” szczególnie istotne jest 
bezpośrednie zaangażowanie pracodawców w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, tak jak  
w pozostałe obszary działalności firm, którymi zarządzają. Podstawowym aspektami takiego podejścia jest 
rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego w zakładzie oraz jej zastosowanie w praktyce. 
Drugim istotnym elementem jest umożliwienie pracownikom rzeczywistego udziału w stałej weryfikacji 
ryzyka na stanowiskach pracy. W tym obszarze Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi aktywną działalność 
wspierającą postawy zaangażowania pracodawców w problemy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz 
partycypacji pracowniczej, zarówno w działalności nadzorczo kontrolnej, jak również prewencyjno-
promocyjnej. Służą temu seminaria, konferencje i narady szkoleniowe przeprowadzane z  pracodawcami 
objętymi stałymi programami poprawy bezpieczeństwa pracy (wzmożony nadzór w zakładach 
przemysłowych, stałe kontrole w budownictwie, sektorze infrastruktury kolejowej, leśnictwie, górnictwie). 
Określono również konkretne cele edukacyjne obejmujące zwłaszcza mikro- i małe przedsiębiorstwa,  
w których poziom znajomości przepisów prawa, w tym przepisów bhp  - jak wynika z doświadczeń 
kontrolnych PIP - jest niższy niż w dużych zakładach. 

 Wciąż stan bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga od inspektorów PIP intensywnych działań w sektorach 
i zakładach wysokiego ryzyka utraty zdrowia lub życia, w których nasilenie zagrożeń zawodowych jest 
szczególnie duże. Jednocześnie wprowadzone będą nowe środki zaradcze w postaci pierwszych kontroli 
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audytowych, wspierających małych i średnich pracodawców oraz przedsiębiorców w zakresie właściwego 
przygotowania osób pracujących do pracy, poprawy planowania bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  
a także skutecznego nadzoru stanowisk pracy.  

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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, PIP 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe:  
 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) realizuje zadania służące wzrostowi świadomości w zakresie 

kształtowania warunków pracy przez powszechny rozwój kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie - 
informując, edukując oraz promując kulturę bezpieczeństwa i praworządności w stosunkach pracy, a także 
inspirując pracodawców do podejmowania działań służących prewencji zagrożeń wypadkowych i chorób 
zawodowych w zakładach pracy.  

 Oddziaływaniu poprzez kulturę służą w szczególności kampanie informacyjne, poświęcone wybranym 
zagadnieniom bezpieczeństwa i zdrowia w pracy lub ochrony prawnej – pozwalające na komunikację  
z szerokim gronem odbiorców dzięki zaangażowaniu mediów masowych oraz partnerów społecznych  
i instytucjonalnych. Dla osób, które przygotowują się do wejścia na rynek pracy adresowany jest program 
edukacyjny, realizowany dzięki współpracy i przy zaangażowaniu szkół ponadgimnazjalnych i szkół 
wyższych. Pracodawcom oferowana jest pomoc w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia  
a także dostosowaniu do obowiązujących przepisów prawa pracy w formie programów prewencyjnych. 
Na potrzeby powyższych – systemowych i konsekwentnie realizowanych działań – inspekcja pracy wydaje 
szeroką gamę publikacji papierowych i elektronicznych, w tym prowadzi strony internetowe, organizuje 
szkolenia, punkty i stoiska informacyjne, udziela porad prawnych i dotyczących technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Uzupełniają one działalność kontrolno-nadzorczą urzędu, są z nią skoordynowane  
i służą relacji tych samych celów, tj. zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała realizację trzech dużych kampanii informacyjnych 
oraz zrealizowała kampanię informacyjną poświęconą przeciwdziałaniu zagrożeniom psychospołecznym, 
w tym: 
1. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, służącą wzrostowi świadomości w zakresie kształtowania 

warunków pracy w przemyśle przetwórczym przez rozwój kultury bezpieczeństwa w grupie 
pracodawców i pracowników (ostatni rok realizacji kampanii), 

2. „Zanim podejmiesz pracę”, mającą na celu kształtowanie świadomości i kultury prawnej w zakresie 
praw i obowiązków pracowniczych w grupie wiekowej18-65 lat (ostatni rok realizacji kampanii), 

3. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, której odbiorcami byli przede wszystkim 
rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne oraz członkowie ich rodzin, a także wszystkie 
osoby narażone na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej (ostatni rok 
realizacji kampanii). 

4. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu”, której celem było popularyzowanie wiedzy  
o negatywnych skutkach stresu zawodowego, informowanie o innych zagrożeniach 
psychospołecznych, takich jak: dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie, molestowanie  
i przemoc w miejscu pracy oraz sposobach ich ograniczania.   

 Ad.1 „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” 
– Celem zaplanowanej na lata 2013-2015 kampanii było zapobieganie wypadkom przy pracy 

spowodowanym przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem 
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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.  

– W 2015 r. kampanią informacyjną prowadzoną przez okręgowe inspektoraty pracy objęto 18,4 tys. 
osób (pracowników, pracodawców, partnerów społecznych, SIP, uczniów, studentów i innych). 
Uczestniczyli oni w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, seminariach lub konferencjach. Porad  
i informacji udzielano na stoiskach i w punktach informacyjnych na targach branżowych, imprezach 
plenerowych oraz w czasie dni otwartych. Przedstawiciele inspekcji pracy uczestniczyli również  
w spotkaniach organizowanych przez partnerów społecznych, służących popularyzacji zasad 
bezpieczniej pracy. Tematyka kampanii upowszechniana była także wśród uczniów, studentów i osób 
rozpoczynających karierę zawodową. Podczas prowadzonych działań informacyjnych  
i popularyzujących kampanię przekazywano adresatom bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji 
pracy, dotyczące zagadnień bhp (56 tysięcy egz.). Uzupełnieniem oferty wydawniczej były  
4 tematyczne prezentacje, dotyczące wybranych zagrożeń w środowisku pracy, tj.: hałasu, zapylenia, 
zagrożeń fizycznych związanych z pracą z maszynami, a także upadków, poślizgnięć i potknięć. 
Wszystkie materiały edukacyjne, w tym filmy instruktażowe, dostępne są na stronach internetowych 
PIP. 

– Działaniom prowadzonym przez okręgowe inspektoraty pracy towarzyszyła kampania w mediach 
masowych, która służyła kształtowaniu kultury i świadomości w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem pracy ale również –przekazywała zaproszenie dla pracodawców do skorzystania  
z programów prewencyjnych, publikacji i porad oferowanych przez inspekcję pracy. Ze środków 
Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sfinansowano emisję przekazów  
w rozgłośniach telewizyjnych i radiowych. Kampania informacyjna uzupełniona była wysyłką 
wiadomości elektronicznych oraz pozycjonowaniem informacji o bezpieczeństwie pracy  
w popularnych przeglądarkach internetowych. 

 Ad.2 „Zanim podejmiesz pracę” 
– Celem realizowanej trzeci rok kampanii było 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” było 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, rzetelne przeszkolenie w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz uzyskanie wymaganej informacji o warunkach zatrudnienia. Kampania realizowana była 
przy dużym zaangażowaniu partnerów społecznych oraz mediów regionalnych i lokalnych. Inspekcja 
pracy zrealizowała również kampanię informacyjną w ogólnopolskich stacjach radiowych. Ze środków 
własnych i ZUS wyemitowano spoty radiowe dotyczące takich zagadnień jak: zawieranie umów  
o pracę, czas pracy, wstępne i okresowe szkolenia bhp, zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia 
społecznego, podejmowanie legalnego zatrudnienia i przeprowadzanie profilaktycznych badań 
lekarskich. Kampania informacyjna realizowana była również wykorzystaniem e-mailingu, za 
pośrednictwem serwisów internetowych dedykowanych poszukiwaniu pracy a także  
z wykorzystywaniem pozycjonowania w przeglądarkach internetowych.  

 Ad.3 „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 
– Konieczność wpływania na poziom bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnictwa indywidualnego 

wynika z oceny zagrożeń zawodowych towarzyszących pracy rolników, liczby odnotowywanych przez 
KRUS wypadków przy pracy oraz zapadalności na choroby zawodowe. Brak możliwości prowadzenia 
kontroli i 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, w tym: szkolenia, doradztwo techniczne 
i prawne, wydawanie i bezpłatne udostępnianie publikacji prewencyjnych, filmów instruktażowych  



139 

 

i edukacyjnych. Uwzględniając potrzebę uzupełnienia i rozszerzenia standardowych działań na rzecz 
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, Państwowa Inspekcja Pracy sięgnęła po nowoczesne 
narzędzia komunikacji społecznej i w latach 2013-2015 przeprowadziła ogólnopolską kampanię 
informacyjną pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Dzięki wykorzystaniu 
środków masowego przekazu – telewizji, radia i Internetu – możliwe jest znacznie szersze i szybsze 
upowszechnianie wiedzy nt. bezpiecznej pracy, niż w przypadku tradycyjnych metod prewencyjnych. 
Na potrzeby działań medialnych opracowane zostały liczne materiały promujące przekaz kampanii, 
m.in. spoty informacyjne (telewizyjny oraz radiowe), ogłoszenia prasowe, plakaty, banery 
internetowe. W 2015 roku w związku z realizacją ostatniego etapu kampanii Państwowa Inspekcja 
Pracy popularyzowała zasady bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich. Inicjatywy promocyjne 
realizowane były przy wsparciu partnerów i patronów medialnych kampanii. 

 Ad.4 „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu” 
– W 2015 roku przeprowadzono I etap dwuletniej kampanii informacyjno-promocyjnej, prowadzonej 

pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”. W trakcie kampanii zachęcano pracodawców do 
udziału w programie prewencyjnym PIP dotyczącym ograniczania wpływu stresu na pracowników. 
Adresatami kampanii byli pracownicy i pracodawcy oraz przedstawiciele służby bhp. Wśród 
podmiotów objętych działaniami popularyzatorskimi znaleźli się przedstawiciele zakładowych 
i ponadzakładowych organizacji związkowych, nauczyciele, studenci, służby mundurowe i medyczne, 
a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, prokuratury i sądów oraz organów administracji 
państwowej. 

– Zorganizowano konferencje i seminaria, dni otwarte, targi, a także imprezy w miejscach publicznych. 
Za pośrednictwem strony internetowej rozpowszechniane są informacje o czynnikach ryzyka 
psychospołecznego w miejscu pracy, m.in. o źródłach stresu i sposobach zapobiegania temu zjawisku.  

 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, 
– 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, 
które uzupełnione zostały o materiały przygotowane przez PIP (wydawnictwa, prezentacje i filmy) oraz 
podręcznik „W pierwszej pracy” wydany przez ZUS. 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, których tematyka ustalana jest w zależności od 
charakteru uczelni. 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.  

 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 2015 r. Państwowa 
Inspekcja Pracy realizowała 5 programów prewencyjnych, ukierunkowanych prewencję wypadków przy 
pracy w wybranych branżach (budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, usługi leśne), w związku 
konkretnymi typami zagrożeń zawodowych (praca z maszynami) czy adresowanych do najmniejszych 
zakładów (zatrudniające do 9 pracowników). 

 Rozwojowi kultury bezpieczeństwa pracy służy również konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej”. XXII edycja ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”, podobnie jak w latach ubiegłych, promowała firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania 
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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 
zwraca szczególną uwagę na 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. Na etapie regionalnym 
nagrodzono 104 zakłady oraz wyróżniono 23 firmy. Do finału zakwalifikowano 41 z nich, wyróżniających 
się w szczególności najwyższym profesjonalizmem w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły 
uhonorował statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS 13 laureatów. Zwycięzcy zostali też wpisani na „Złotą 
Listę Pracodawców”. Dzięki organizacji Konkursu PIP upowszechnia wysokie standardy przestrzegania 
prawa pracy oraz wdrożone i z powodzeniem funkcjonujące dobre praktyki w zakresie tworzenia 
bezpiecznych miejsc pracy. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, jako najważniejszy i najbardziej 
prestiżowy Konkurs PIP, sprzyja rozwojowi 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. 

 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 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczyła m.in. w poniższych wydarzeniach: 
- Międzynarodowe Targi Budownictwa „BUDMA 2015” w Poznaniu, podczas których PIP zorganizowała 

konferencję Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – prace montażowe fasad, stolarki okiennej, 
instalacji; 

- XXI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2015 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 trzeciego etapu realizacji, 
przebiegającego pod hasłem Rutyna na wsi rani i zabija! 

- XVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2015 w Bednarach k. Poznania, podczas której 
na stoisku PIP organizowane były seminaria dot. problematyki bhp dla uczniów szkół rolniczych, 
konkursy dla rolników, specjaliści inspekcji pracy udzielali porad technicznych i prawnych oraz 
dystrybuowali wydawnictwa prewencyjne wśród osób odwiedzających punkt PIP. 

Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
Działania realizowane przez CIOP-PIB: 
 W ramach III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" w 2015 r. 

uzyskano ponad 245 produktów, w tym 180 produktów o charakterze rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych i społecznych wspierające narzędzia 53 i 54.  

 W  2015 r. CIOP-PIB zorganizował lub współorganizował łącznie na terenie całego kraju, przy aktywnym 
zaangażowaniu przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Sieci Ekspertów ds. BHP 
certyfikowanych przez CIOP-PIB, Sieci Regionalnych Ośrodków BHP, a także członków sieci partnerów 
Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA w Bilbao 
71 przedsięwzięć upowszechniających, tym m.in. 16 konferencji, 13 seminariów, 11 warsztatów,  
4 konkursy artystyczne o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia (w tym 1 dla profesjonalistów, 2 dla uczniów 
szkół i 1 fotograficzny), konkurs poprawy warunków pracy a także 4 wystawy plastyczne.  

 Przeprowadzono również ogólnopolską kampanię społeczną pn. "Podziel się bezpieczeństwem, promuj 
dobre praktyki bhp", oraz zrealizowano drugą część polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej na 
lata 2014-2015 pn. "Stres w pracy? Nie, dziękuję !" . 
Szeroko prowadzona była także przez CIOP-PIB działalność edukacyjna i szkoleniowa  dotyczące  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 W działaniach upowszechniających wykorzystano materiały informacyjne dotyczące tematyki 
bezpieczeństwa pracy. Opracowano, wydrukowano i upowszechniono 64 rodzaje materiałów 
edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w wersjach drukowanej i elektronicznej oraz 

http://www.pip.gov.pl/
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upowszechniono 6 rodzajów materiałów EU-OSHA, w łącznym nakładzie ok. 33 tys. 
 Przedsięwzięcia upowszechniające objęły w sposób bezpośredni 26,2, tys. osób - pracowników, 

pracodawców, przedstawicieli służby bhp, studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich 
pośrednie oddziaływanie miało znacznie większy zasięg (ok. 4,6 mln).  

 Działania te stanowią istotny wkład CIOP-PIB 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 podczas 1 krajowej wystawy 
(giełdy) wynalazków, 1 edycji targów zagranicznych, 1 wystawy towarzyszącej konferencji. Rozwiązania 
zespołów badawczych instytutu a także wspólne przedsięwzięcie systemowe zrealizowane z PFRON 
uzyskały nagrody krajowe i międzynarodową. 

 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. 4,61 mln użytkowników 
zewnętrznych, pobrano 19,0 mln stron, co umożliwiło Instytutowi zajęcie 4. miejsca wśród portali polskich 
instytutów naukowych w międzynarodowym rankingu Webometrics. 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. 

 
Realizacja przez CIOP-PIB kampanii społecznych i innych przedsięwzięć wspierających powszechny rozwój 
kultury bezpieczeństwa 
 W 2015 r. przeprowadzono kampanię społeczną "Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre praktyki 

bhp", której celem było podniesienie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa 
i zdrowia w środowisku pracy oraz upowszechnienie wiedzy w tym zakresie. W ramach kampanii na 
terenie całego kraju we współpracy z partnerami (30 oficjalnych partnerów) przygotowano  
i zorganizowano 30 przedsięwzięć, w tym: konferencje, seminaria, warsztaty, piknik edukacyjny. We 
wszystkich tych przedsięwzięciach bezpośrednio uczestniczyło ok. 3,5  tys. osób. W ramach kampanii 
opracowano i wydano 30 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych w wersji drukowanej 
(nakład 8 tys. egz.) oraz upowszechniano poprzez serwis internetowy kampanii. 

 Zrealizowano również drugą część polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej na lata 2014-2015  
pn. "Stres w pracy? Nie, dziękuję !"  będącą częścią cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" 
(Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). W ramach kampanii zorganizowano ponad  
20 przedsięwzięć: konferencje, seminaria, warsztaty, pokazy filmów, szkolenia, upowszechniano  również 
materiały informacyjne - plakaty, ulotki, biuletyny oraz materiały promocyjne.  

 Zorganizowano XXIV edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. Praca a czas wolny. Jej celem 
było uzyskanie projektów plakatów uświadamiających odbiorcom znaczenie zachowania w życiu 
równowagi między pracą a czasem wolnym (życiem prywatnym). Konkurs został zorganizowany przez 
CIOP-PIB, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Pracy. Na 
konkurs napłynęły 82 prace. Jury konkursu przyznało 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. Plakaty 
nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane do zaprezentowania na wystawie zostały wydrukowane  
w katalogu pokonkursowym.  

 Zorganizowano i współorganizowano również  2 konkursy plastyczne dla uczniów: "Praca/nauka a czas 
wolny" i  "Praca strażaka w oczach dziecka" mające na celu wspomaganie kształtowania postaw 
probezpiecznych w środowiskach szkolnych oraz 1 konkurs fotograficzny "Bezpieczeństwo w pracy  
w obiektywie". Działania te objęły ponad 5 tys. osób (gównie uczniów biorących udział w konkursach  
i pokonkursowych wystawach prac plastycznych). 
 

Doskonalenie  treści i form  szkoleń z zakresu bhp dla pracodawców i pracowników, realizacja szkoleń 
 W 2015 r. opracowano 6 materiałów szkoleniowych,  w tym w wersji multimedialnej oraz uaktualniono  

i poszerzono o  nową wiedzę 15 pakietów  edukacyjnych. 
 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.  
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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 23 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 12 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 przez CIOP-PIB pracodawców oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez rozwój struktur sieciowych 
 W 2015 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 10 przedsięwzięć - spotkań, konferencji, wizyt 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.  
Z wykorzystaniem wyników prac naukowo-badawczych CIOP-PIB opracowano i wdrożono  
w przedsiębiorstwach należących do forum autorskie programy: działań prozdrowotnych dla pracowników 
w wieku 50+ oraz behawioralny, dotyczący modyfikacji niebezpiecznych zachowań pracowników.  

 W ramach wsparcia pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w 2015 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 2015 r. członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP udzielili ok. 7,7 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 96 konferencji, seminariów i szkoleń jednorazowych bądź cyklicznych 
oraz współorganizowano 15 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 2015 r. we współpracy z Siecią 
Regionalnych Ośrodków BHP oraz jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach zrealizowano  
9 seminariów i szkoleń i 2 konferencje tematyczne dla pracowników służby BHP, ekspertów  
i wykładowców współdziałających z Ośrodkami. 

 

Finansowanie: 
 Środki wydatkowane przez CIOP-PIB  na działania wyniosły 8.22 mln zł  (nakłady na realizację zadań  

z zakresu służb państwowych programu wieloletniego Budżet państwa; część Praca). 
 Środki budżetowe Państwowej Inspekcji Pracy przyznane na realizację działalności prewencyjno-
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promocyjnej.  
 Środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przede wszystkim w zakresie zakupu czasu antenowego na 

potrzeby emisji przekazów kampanii informacyjnych PIP. 
 

Osiągnięte efekty:  
Działania realizowane przez CIOP-PIB   
 Ponad 245 produktów, w tym 180 produktów o charakterze rozwiązań technicznych, organizacyjnych  

i społecznych  uzyskanych w 2015 r. w ramach III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa 
i warunków pracy".  

 Objęcie działaniami upowszechniającymi problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii w sposób 
bezpośredni 26,2 tys. osób - pracowników, pracodawców, przedstawicieli służby bhp, studentów, uczniów 
szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich pośrednie oddziaływanie miało znacznie większy zasięg  
(ok. 4,5 mln). 

 Przekazane materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne w wersjach drukowanej i elektronicznej   
- 70 rodzajów (w łącznym nakładzie ponad 33 tys. egzemplarzy).  

 Ok. 4,61 mln użytkowników zewnętrznych portalu informacyjnego CIOP-PIB, pobranie 19,0 mln stron. 
Działania realizowane przez PIP 
 W 2015 r. działaniami kampanii informacyjnej „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” objęto przeszło  

18 tysięcy podmiotów, którzy skorzystali z przygotowanych ofert: szkoleń(182 szkolenia oraz  
56 seminariów i konferencji), 140 stoisk i punktów informacyjnych na targach branżowych, imprez 
plenerowych w czasie dni otwartych. Ze środków Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wyemitowano łącznie 4 tysiące przekazów w rozgłośniach telewizyjnych oraz 550 przekazów 
w rozgłośniach radiowych. Do 50 tysięcy adresatów wysłano wiadomości elektroniczne. 
Rozpowszechniono 58 tysięcy wydawnictw. Z badania przeprowadzonego przez niezależny ośrodek 
badawczy na zlecenie inspekcji pracy, wynika że kampania informacyjna w mediach masowych objęła 
efektywnie poprzez telewizję (przynajmniej trzykrotny kontakt) 20,2% kadry zarządzającej zakładami 
pracy i 48% za pośrednictwem radia. Respondenci deklarowali, że pod wpływem kampanii zwiększyła się 
ich wiedza na temat zasad bezpiecznej pracy (44%) i prawnej ochrony pracy (42%). Ponadto 37% 
respondentów zadeklarowało, że zapoznało się z publikacjami PIP dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa 
pracy, a 32% zamierza więcej uwagi poświęcić zarządzaniu bezpieczeństwem pracy pracowników. 
Zainteresowanie programami prewencyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy wyraziło 49% badanych.  

 Podczas realizacji kampanii „Zanim podejmiesz pracę” w roku 2015 w całym kraju zorganizowano  
314 szkoleń i spotkań z pracodawcami, pracownikami, przedstawicielami związków zawodowych, 
społecznymi inspektorami pracy oraz przedstawicielami organów samorządu terytorialnego, na których 
podejmowana była tematyka prawnej ochrony pracy i planowanych zmian w przepisach. W sumie w 2015 
roku działaniami związanymi z kampanią objęto 29 tysięcy adresatów, w tym m.in. 12,6 tysięcy uczniów  
i studentów, 5 tysięcy pracowników i młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,  
2,4 tysięcy pracodawców i przedsiębiorców nie będących pracodawcami oraz 1100 społecznych 
inspektorów pracy. Tematyka kampanii była upowszechniana również podczas 27 konferencji  
i seminariów. Podczas targów, dni otwartych i innych wydarzeń zorganizowano łącznie 354 stoiska i 
punkty informacyjne. Rozpowszechniono 118 tys. egzemplarzy wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. 
Ze środków własnych i ZUS wyemitowano łącznie 600 przekazów radiowych dotyczących zagadnień prawa 
pracy, w szczególności właściwego przygotowania do pracy.  

 Na podstawie wyników badania społecznego zrealizowanego na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy 
przez niezależny ośrodek badawczy na reprezentatywnej próbie respondentów w wieku 18-65 lat można 
stwierdzić, że 58% ankietowanych zetknęło się z przekazem radiowym kampanii, natomiast 46% miało 
kontakt z hasłami i informacjami umieszczonymi w Internecie. 

 W toku kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Państwowa Inspekcja Pracy 
kontynuowała działania prewencyjne, edukacyjne i doradcze adresowane do rolników indywidualnych  
i członków ich rodzin. Przeprowadzono ponad 3,8 tysięcy wizytacji gospodarstw indywidualnych i prac 
polowych, podczas których inspektorzy PIP ocenili bezpieczeństwo pracy 4,7 tysięcy rolników i ich rodzin. 
Zorganizowano 308 szkoleń o tematyce bhp dla 8,3 tysięcy rolników, przeprowadzono 94 wykłady dla 2,7 
tysięcy uczniów szkół o profilu rolniczym oraz 427 prelekcji dla prawie 19 tysięcy dzieci wiejskich ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W 370 konkursach, olimpiadach wiedzy o bhp w rolnictwie udział 
wzięło prawie 24 tysiące uczestników. Przedstawiciele PIP propagowali bezpieczną i higieniczną pracę 
również w trakcie dożynek, festynów, targów, wystaw rolniczych. Podczas różnego rodzaju masowych 
imprez rolniczych zorganizowano przeszło 140 stoisk informacyjno-promocyjnych PIP, które odwiedziło 
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blisko 25 tysięcy osób.  
 Jednocześnie PIP prowadziła kampanię informacyjną w mediach masowych, za pośrednictwem strony 

internetowej www.bhpwrolnictwie.pl oraz poprzez inicjatywy partnerów i patronów medialnych. Dzięki 
wszystkim wykorzystanym narzędziom promocji w 2015 roku z przekazem kampanii, zgodnie z badaniem 
przeprowadzonym przez niezależny ośrodek badawczy, zetknęło się 46 % rolników. Co drugi badany rolnik 
zamierza wprowadzić zmiany w swoim postępowaniu i sposobie pracy celem poprawy bezpieczeństwa 
swojego i najbliższych w gospodarstwie, 60% respondentów mających kontakt z kampanią zadeklarowało 
zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo własne i najbliższych, 34% - planuje poszerzyć swoją wiedzę 
nt. zasad bhp przy wykorzystaniu ogólnodostępnych źródeł wiedzy (tj. wydawnictwa, strony internetowe 
itp.), a 26% - zamierza uczestniczyć w szkoleniach bhp. 

 W trakcie realizacji kampanii „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie” odbyło się 40 konferencji i seminariów, 
których organizatorem lub uczestnikiem była Państwowa Inspekcja Pracy.  Działaniami objęto prawie 1000 
pracodawców, prawie 250 przedstawicieli służby bhp, ponad 2400 pracowników i 440 społecznych 
inspektorów pracy. Oprócz wymiany wiedzy i informacji podczas dni otwartych, targów, a także imprez  
w miejscach publicznych Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała 28 punktów informacyjnych,  
w których można było nieodpłatnie uzyskać poradę z zakresu psychospołecznych czynników ryzyka  
w miejscu pracy. Podczas realizacji kampanii wydano publikacje, które były dystrybuowane zarówno na 
szkoleniach dotyczących problematyki stresu i mobbingu, na konferencjach, a także w punktach 
informacyjnych i na targach pracy. Wydawnictwa te cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców, 
dlatego ich nakład wyniósł 55 tysięcy egzemplarzy. 

 Kampania informacyjna prowadzona za pośrednictwem największych ogólnopolskich portali 
internetowych (onet.pl, wp.pl, tvn24.pl) objęła łącznie 1,2 mln osób. Wyemitowano również 315 spotów 
radiowych. W prasie drukowanej i elektronicznej ukazało się przeszło 80 artykułów poświęconych 
zagrożeniom psychospołecznym. 

 Realizując program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2014/2015 Państwowa 
Inspekcja Pracy przeszkoliła 1.200 nauczycieli z 434 placówkach oświatowych, zaś programie 
poświęconym ochronie człowieka w środowisku pracy i zagadnieniom prawa pracy udział wzięło 67 tys. 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo zorganizowano 321 pogadanek prowadzonych przez 
pracowników PIP dla 13 tys. uczniów. W ciągu 10 lat z udziału w programie skorzystało 500 tys. uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. W zajęcia na uczelniach wyższych przeprowadzanych były przez inspektorów 
pracy uczestniczyło prawie 3 tys. studentów, reprezentujących głównie kierunki inżynierskie.  

 W ramach realizacji programu prewencyjnego „Zarządzenie bhp – prewencja wypadkowa” zorganizowano 
53 szkolenia w których udział wzięło 1.325 osób reprezentujących 800 zakładów pracy, z czego 380 
pracodawców przystąpiło do realizacji programu prewencyjnego. W trakcie szkoleń przekazano 
uczestnikom 6,5 tys. egzemplarzy wydawnictw PIP, w tym „Listę kontrolną z komentarzem” i poradnik 
„Wypadek przy pracy. Kontrola sprawdzająca prawidłowość przeprowadzonych działań wykazała, że 
ponad 71% pracodawców doprowadziła swój zakład do wymaganego prawem stanu. Symbolicznym 
wyróżnieniem dla laureatów programu były bogato wyposażone apteczki pierwszej pomocy ufundowane  
z funduszu prewencji wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 W programie prewencyjnym dla zakładów branży budowlanej wzięło udział 290 pracodawców, z czego 
157 ukończyło program pozytywnie, to znaczy wyeliminowało zagrożenia dla życia i zdrowia poprzez 
doprowadzenie warunków pracy na realizowanej inwestycji do stanu zgodnego z obowiązującymi 
przepisami. W 243 bezpłatnych szkoleniach przygotowanych przez PIP wzięło udział łącznie 4.200 osób – 
uczestników procesu budowlanego. Tematy poruszane w trakcie szkoleń dotyczyły najważniejszych 
kwestii bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych, metodyki ograniczania 
najczęściej występujących zagrożeń wypadkowych, rzetelnego przygotowania pracowników do pracy 
(szczególnie tych o krótkim stażu pracy), nowoczesnych rozwiązań technicznych. Do zagadnień 
omówionych w trakcie spotkań należały także: stosowanie właściwych środków ochrony zbiorowej  
i indywidualnej, rola planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie realizacji inwestycji oraz 
rola instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) w prawidłowej organizacji pracy. W wyniku 
realizacji programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy warunki pracy na budowach od roku  
2.008 poprawiło ponad 2000 przedsiębiorstw. 

 W trakcie realizacji programu prewencyjnego w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez 
maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym przeprowadzono 59 szkoleń dla ponad 
1.100 osób, w tym ponad 600 właścicieli zakładów produkcyjnych i ponad 250 pracowników, społecznych 
inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych i służby bhp. W szkoleniach brali także 
udział uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych. Wszystkimi działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi 

http://www.bhpwrolnictwie.pl/
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objęto w 2015 r. około 2.300 osób. 326 pracodawców i przedsiębiorców udokumentowało 
przeprowadzone działania samokontrolne i naprawcze w przekazanych im w tym celu ankietach 
specjalistycznych. Zebrano ponad tysiąc ankiet, świadczących o przeprowadzonej w przedsiębiorstwach 
samokontroli maszyn i działaniach dostosowujących je do stanu zgodnego z przepisami. Uczestnicy 
programu prewencyjnego podlegali wyrywkowej kontroli sprawdzającej prawidłowość zrealizowania 
założeń i celu programu. Przeprowadzono łącznie 148 kontroli, najczęściej w przedsiębiorstwach małych, 
zatrudniających do 49 pracowników (ok. 54%) i średnich (ok. 33%). Większość kontroli (70%) potwierdziła 
prawidłowość przeprowadzonych przez pracodawców działań dostosowujących maszyny do wymagań 
minimalnych, dzięki czemu 103 uczestników programu otrzymało Zaświadczenia o ukończeniu programu 
prewencyjnego PIP. 

 Na szkolenia inaugurujące program poprawy warunków pracy dla zakładów usług leśnych zgłosiło się 860 
właścicieli zakładów usług leśnych, a 345 z nich przystąpiło realizacji programu prewencyjnego w swoich 
firmach (25% więcej niż zaplanowano). Tematyka szkoleń była ściśle związana z najczęstszymi 
nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas kontroli przez inspektorów pracy: lekceważeniem zagrożeń 
wypadkowych, niestosowaniem środków ochrony indywidualnej i niewłaściwym przygotowaniem 
stanowiska ścinki drzew, brakiem instruktaży ogólnych i stanowiskowych , brakiem nadzoru nad 
prowadzonymi pracami szczególnie niebezpiecznymi oraz przebywaniem osób nieuprawnionych w strefie 
zagrożenia podczas ścinki drzew. Program ukończyło 82% pracodawców. 

 Państwowa Inspekcja Pracy oferuje pracodawcom zatrudniającym do 9 pracowników możliwość oceny czy 
mikroprzedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to możliwe dzięki programowi 
prewencyjnemu „Zdobądź Dyplom PIP”. W roku 2015 r. w 58 szkoleniach wzięło udział 821 pracodawców. 
W wyniku sprawdzającej kontroli inspektora pracy 464 pracodawców uczestniczących w programie 
zakwalifikowanych zostało do otrzymania Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy (76,6 % uczestników).  
W sumie w 2015 r. różnymi działaniami informacyjno-prewencyjnymi, związanymi z programem, objęto 
prawie 2.300 podmiotów. Jako pozytywne zjawisko należy odnotować spadek liczby pracodawców, którzy 
po przystąpieniu do programu nie zdołali go ukończyć (w 2014r. 27% podmiotów nie przeszło pozytywnie 
kontroli sprawdzającej zrealizowanie założeń programu, a w 2015 r. - tylko 17%).  
 

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

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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, ZUS, GIS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 Prowadzenie i koordynowanie nadzoru przez Główny Inspektorat Sanitarny nad warunkami zdrowotnymi 

środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym 
oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy. 

 
Instytucjonalne: 
Działania realizowane przez GIS 
 Rozpowszechnianie informacji z zakresu promocji zdrowego stylu życia w miejscu pracy. 
 Rozpowszechnianie wśród małych i średnich przedsiębiorstw materiałów informacyjnych na temat 

polskiej edycji kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” - przez pracowników pionu higieny pracy 
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w czasie prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego, 
w ramach współuczestnictwa Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ogólnopolskich kampaniach  Europejskiej 
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Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 
 Upowszechnianie na stronach internetowych GIS informacji dotyczących zagrożeń występujących  

w środowisku pracy w zakresie zagrożeń powodowanych ekspozycją zawodową pracowników na czynniki 
szkodliwe środowiska pracy, w tym na azbest, w celu uświadomienia istotnych zagrożeń dla zdrowia 
człowieka, kształtowania świadomości zdrowotnej i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego 
pracowników. 

 
Inne: 
Działania realizowane przez CIOP-PIB 
 W ramach III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w 2015 r. 

uzyskano ponad 245 produktów, w tym 180 produktów o charakterze rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych i społecznych wspierające narzędzia 53 i 54.  

 Na bieżąco CIOP-PIB prowadził w szerokim zakresie zróżnicowane działania upowszechniające  
i wdrażające wyniki Programu mające na celu wprowadzenie do praktyki polskich przedsiębiorstw 
instrumentarium umożliwiające poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Łącznie zorganizowano lub 
koordynowano 71 przedsięwzięć upowszechniających, tym min. 16 konferencji, 13 seminariów,  
11 warsztatów, 4 konkursy artystyczne o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia (w tym 1 dla 
profesjonalistów, 2 dla uczniów szkół i 1 fotograficzny), konkurs poprawy warunków pracy, a także  
4 wystawy plastyczne. 

 Przeprowadzono również ogólnopolską kampanię społeczną pn. „Podziel się bezpieczeństwem, promuj 
dobre praktyki bhp", oraz zrealizowano drugą część polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej na 
lata 2014-2015 pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję !”.   

 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 64 rodzaje materiałów 
edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w wersjach drukowanej i elektronicznej oraz 
upowszechniono 6 rodzajów materiałów EU-OSHA, w łącznym nakładzie ok. 33 tys.  

 Szeroko prowadzona była także działalność edukacyjna i szkoleniowa  dotyczącą  bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  

 Działania zrealizowane w 2015 r. objęły w sposób bezpośredni ponad 26,2 tys. osób - pracowników, 
pracodawców, przedstawicieli służby bhp, studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji,   
a pośrednio ok. 4,6 mln osób.  

 Skutecznie upowszechniano również wśród rozproszonych odbiorców pozyskaną wiedzę poprzez 
internetowe strony tematyczne Instytutu, na których systematycznie udostępniano opracowane 
materiały. W 2015 r. opracowano 15 nowych tematycznych serwisów internetowych. Portal internetowy 
Instytutu odwiedziło w roku sprawozdawczym ok. 4,61 mln użytkowników zewnętrznych, pobrano 19,0 
mln stron, co umożliwiło Instytutowi zajęcie 4. miejsca wśród portali polskich instytutów naukowych  
w międzynarodowym rankingu Webometrics. 

 W ramach działań CIOP-PIB  służących kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w pracy i wpływających na 
poprawę warunków pracy w 2015 r.: 
– przeprowadzono ogólnopolską kampanię społeczną pn. „Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre 

praktyki bhp", oraz zrealizowano drugą część polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej na 
lata 2014-2015 pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję !”. W ramach kampanii ukazało się 137 publikacji na 
stronach internetowych i prasowych. Odbyło się 50 przedsięwzięć edukacyjnych, technicznych  
i organizacyjnych, w tym 14 konferencji, 6 warsztatów, 7 szkoleń, 5 seminariów, 1 piknik, 4 pokazy,  
2 spotkania prasowe, w których bezpośrednio uczestniczyło ok. 4,5 tys. osób. 

– odbyła się 43. 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 Rodziny, 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 43. edycję Konkursu nadesłano 83 prace z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ergonomii, które mogą być wykorzystane w praktyce i popularyzować bezpieczeństwo pracy:  
35 prac w kategorii A, 6 prac w kategorii B oraz 41 prac w kategorii C. Przyznano 11 nagród (dyplomy 
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oraz statuetki), 16 wyróżnień (dyplomy) i 14 listów gratulacyjnych. 
 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 23 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 12 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 CIOP-PIB. 

 Prowadzono działania związane z rozwojem kultury bezpieczeństwa oraz wsparciem przedsiębiorstw  
w zakresie poprawy warunków pracy poprzez działalność: 
– Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (123 przedsiębiorstwa i instytucje), 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 10 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.  
Z wykorzystaniem wyników prac naukowo-badawczych CIOP-PIB opracowano i wdrożono  
w przedsiębiorstwach należących do forum autorskie programy: działań prozdrowotnych dla 
pracowników w wieku 50+ oraz behawioralny, dotyczący modyfikacji niebezpiecznych zachowań 
pracowników. 

– Sieci Ekspertów ds. BHP (47 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 w działaniach 

prowadzonych przez członków Sieci. 
 W 2015 r. członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP udzielili ok. 7,7 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 96 konferencji, seminariów i szkoleń jednorazowych bądź cyklicznych 
oraz współorganizowano 15 innych przedsięwzięć służących promowaniu bezpiecznych zachowań  
w miejscu pracy oraz szkole. 

 Sieci Regionalnych Ośrodków BHP (15 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 2015 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  
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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.  

 

Finansowanie: 
 Środki wydatkowane przez CIOP-PIB  na działania wyniosły 13, 78 mln zł  (nakłady na realizację programu 

wieloletniego, Budżet państwa; część Praca).    
 

Osiągnięte efekty:  
 Ponad 245 produktów, w tym 180 produktów o charakterze rozwiązań technicznych, organizacyjnych  

i społecznych  uzyskanych w 2015 r. w ramach III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa 
i warunków pracy".  

 Objęcie przedsięwzięciami upowszechniającymi problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii  
w sposób bezpośredni 26,2 tys. osób - pracowników, pracodawców, przedstawicieli służby bhp, 
studentów, uczniów szkół wszystkich szczebli edukacji, ale ich pośrednie oddziaływanie miało znacznie 
większy zasięg (ok. 4,6 mln). 

 Przekazane materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne w wersjach drukowanej i elektronicznej   
- 64 rodzajów (w łącznym nakładzie ponad 33 tys.  egzemplarzy).  

 Opracowane 15 nowych tematycznych serwisów internetowych, ok. 4,61 mln  użytkowników 
zewnętrznych portalu informacyjnego CIOP-PIB, pobranie 19,0 mln stron. 

 49 szkoleń okresowych, specjalistycznych i problemowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  
ok. 1  tys. przeszkolonych osób. 

 Działania organów pionu nadzoru środowiska pracy GIS przyczyniły się do poprawy warunków pracy oraz 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

 

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:  
MSWiA, ZUS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Działania zrealizowane przez MSWiA 
 W 2015 r. Straż Graniczna kontrolami legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia 

działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom objęła 
2.244 podmioty. Kontrolami legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom objęto łącznie 17.091 cudzoziemców, spośród których  
3.442 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę.  

 W wyniku działań kontrolnych: 

 wobec 917 cudzoziemców organy Straży Granicznej wydały decyzje powrotowe, tj. decyzje 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

 wobec 445 podmiotów skierowano wnioski do sądu o ukaranie, w związku z powierzeniem 
cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, 

 wobec 409 cudzoziemców skierowano wnioski do sądu w związku z nielegalnym wykonywaniem 
pracy. 

 W ramach prowadzonych kontroli 776 dotyczyło kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez 
cudzoziemców. Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach prowadzących działalność 
w następujących sektorach: handel hurtowy i detaliczny (593 podmioty objęte kontrolą), zakwaterowanie 
i gastronomia (69), budownictwo (38) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (17). W wyniku 
przeprowadzonych kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, Straż Graniczna 
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nałożyła kary grzywny (w drodze mandatu karnego) lub wnioskowała do sądu o nałożenie takiej kary  
w stosunku do 489 cudzoziemców – w związku z popełnieniem przez nich wykroczenia, o którym mowa  
w art. 60¹§ 1 lub § 2 Kodeksu wykroczeń. Kary lub wnioski dotyczyły przede wszystkim obywateli Bułgarii 
(303), Rumunii (115) i Ukrainy (28). Wobec 42 cudzoziemców zastosowano sankcję w postaci wydania 
przez organ Straży Granicznej decyzji powrotowej (33 obywateli Ukrainy, 7 obywateli Białorusi oraz  
2 obywateli Armenii).  

 W zakresie kontroli legalności zatrudnienia Straż Graniczna współpracuje przede wszystkim z Państwową 
Inspekcją Pracy oraz w związku z wejściem ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
Działania realizowane przez PIP 
 Legalność zatrudnienia obywateli polskich  

– W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 23,2 tys. kontroli, podczas których badali 
legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W 22,4 tys. podmiotów objętych 
kontrolą pracę wykonywało 666,7 tys. osób, w tym 205,4 tys. (31%) pracowało na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a 5,2 tys. prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek 
(samozatrudnienie).   

– Kontrole przeprowadzono głównie w podmiotach prowadzących działalność w następujących 
branżach: handel (35% ogółu kontroli), przetwórstwo przemysłowe (17%), budownictwo (14%) oraz 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (10%). Wśród wytypowanych do kontroli dominowały 
zakłady o zatrudnieniu do 9 osób (73% kontroli) oraz od 10 do 49 osób (21%).  

– W 2015 r., w ramach odrębnego tematu kontrolnego, poświęconego legalności zatrudnienia, ocenie 
poddano przestrzeganie przepisów prawa w gospodarstwach ogrodniczych, gdzie inspektorzy pracy 
przeprowadzili ogółem 245 kontroli, w tym 52 kontrole podmiotów, w których pracę wykonywali 
cudzoziemcy. W skontrolowanych podmiotach świadczyło pracę 5,7 tys. osób, w tym 2,2 tys. (38,6%) 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Kontrolą w zakresie legalności zatrudnienia objęto 3,2 tys. 
obywateli polskich i 726 cudzoziemców.  

 Legalność zatrudnienia cudzoziemców: 
– W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 2.956 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania 

pracy przez cudzoziemców (2.240 kontroli w 2014 r.), w tym 2.756 kontroli legalności zatrudnienia 
obywateli państw trzecich (2.009 w 2014 r.). 

– Ogółem skontrolowano 2.743 podmioty, w których wykonywało pracę 24,7 tys. cudzoziemców ze 129 
państw (w 2014 r. – 15,7 tys.), w tym blisko 21 tys. cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa 
państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. Blisko 74% wszystkich cudzoziemców objętych 
kontrolą stanowili obywatele Ukrainy (87% cudzoziemców z państw trzecich). 

– W 2015 r. w ramach działań dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy 
przeprowadzili 63 wspólne kontrole ze Strażą Graniczną (w 2014 r. – 84) oraz 34 kontrole na wniosek 
tej formacji (w 2014 r. – 36). Do Straży Granicznej skierowano 217 powiadomień o przypadkach 
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, które ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy  
(w 2014 r. – 208). 

 
Inne:  
 W dniu 23 kwietnia 2015 r. zostało zawarte nowe Porozumienie Głównego Inspektora Pracy i Komendanta 

Głównego Straży Granicznej w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży 
Granicznej. Porozumienie to zastąpiło poprzednio obowiązujące porozumienie z 2008 r. 

 

Finansowanie: 
 W ramach budżetów instytucji realizujących narzędzie. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Legalność zatrudnienia obywateli polskich 
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– W 2015 r. inspektorzy pracy zweryfikowali legalność zatrudnienia 146,5 tys. osób. 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 34% kontrolowanych podmiotów, tj. 8 tys. podmiotów  
(w 2014 r. – w 18%). Nieprawidłowości te dotyczyły 14% osób objętych kontrolą tj. 20,5 tys. 
pracobiorców (w 2014 r. – 6,2 %). 

– W 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy, w celu lepszego monitorowania zjawiska nielegalnego 
zatrudnienia i ujawniania przypadków naruszeń obowiązujących w tym zakresie przepisów, wdrożyła 
nowe procedury takich kontroli, zwracając szczególną uwagę na osoby które: 
 pracowały nielegalnie w dniu rozpoczęcia kontroli,  
 pracowały nielegalnie tylko przed dniem kontroli (w okresie poprzedzającym kontrolę). 

– Ponadto inspektorzy pracy prowadzący kontrole z zakresu legalności zatrudnienia zostali zobowiązani 
do wnikliwego badania, czy pracownicy, którzy zgodnie z oświadczeniem dwóch stron (pracobiorcy  
i powierzającego pracę) podjęli pracę w dniu kontroli bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy 
i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, zostali poddani stosownym badaniom lekarskim  
i odbyli szkolenie bhp przed dopuszczeniem do pracy. Wdrożenie powyższych procedur kontroli 
stanowiło realizację zaleceń Rady Ochrony Pracy zawartych w stanowisku z dnia 9 grudnia 2014 r.  
w sprawie nielegalnego zatrudnienia, umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych w stosunkach 
pracy. 

– W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów prawa z zakresu badanych zagadnień w 2015 r. 
inspektorzy pracy skierowali do 11.123 pracodawców 14.980 wniosków w wystąpieniach oraz wydali 
1.244 polecenia ustne w sprawie usunięcia ww. naruszeń. 

– Ponadto w związku z ujawnieniem ponad 4,9 tys. wykroczeń (z art. 281 Kodeksu pracy oraz art. 119  
i 122 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) inspektorzy: 
 ukarali 784 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 918,3 tys. zł; 
 do sądu skierowali 1.552 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń; 
 wobec 1.732 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. 

– Na podstawie ustaleń z kontroli legalności zatrudnienia w 2015 r. inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury 99 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w 2014 r. – 138). Dotyczyły 
one przede wszystkim naruszeń prawa o ubezpieczeniach społecznych (art. 219 Kodeksu karnego) – 
39 powiadomień, utrudniania działalności kontrolnej inspekcji pracy (art. 225 Kk.) – 17, fałszowania 
dokumentów (art. 270 Kk.) – 16, a także poświadczenia nieprawdy (art. 271 Kk.) – 9. 

– W ponad 2,3 tys. przypadków zawiadomiono o naruszeniach przepisów właściwe urzędy, organy 
samorządu terytorialnego lub organy administracji państwowej. Najwięcej powiadomień skierowano 
do starostów/ prezydentów miast na prawach powiatu – 824, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 
671, urzędów kontroli skarbowej /urzędów skarbowych – 338 oraz powiatowych urzędów pracy – 
195. 

– W 1.156 przypadkach inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole na wniosek organu 
współdziałającego. Wnioski takie kierowały najczęściej urzędy skarbowe lub urzędy kontroli 
skarbowej (423 kontrole), powiatowe urzędy pracy (251), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (147) oraz 
Policja (107). 

 
 Legalność zatrudnienia cudzoziemców 

– W toku kontroli przeprowadzonych w 2015 r. inspektorzy pracy stwierdzili nielegalne zatrudnienie  
i wykonywanie pracy przez 1.122 cudzoziemców z państw trzecich (5,3% objętych kontrolą), tj. o 29% 
więcej takich przypadków niż w 2014 r. (872). Powyższe naruszenia wykazano w ramach 334 kontroli, 
tj. w 12,2% prowadzonych w tym zakresie kontroli (w 2014 r. – w 10,5%). Warto jednocześnie zwrócić 
uwagę, że w 2015 r. odnotowano znaczny przyrost liczby cudzoziemców podejmujących pracę na 
terytorium Polski – np. liczba wystawionych przez pracodawców oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi wzrosła z niespełna 400 tys. w 2014 r. do prawie 800 tys.  
w 2015 r. 

– W roku sprawozdawczym ujawniono nielegalną pracę obywateli 29 państw. Analogicznie jak  
w poprzednich latach, największą grupę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili 
obywatele Ukrainy – 989 osób (5,4% obywateli Ukrainy objętych kontrolą, 88% ogółu cudzoziemców, 
których nielegalne zatrudnienie stwierdzono).  

– Do Straży Granicznej skierowano 217 powiadomień o przypadkach nielegalnego wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, które ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy (w 2014 r. – 208). W ramach 
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współpracy z wojewodami w roku sprawozdawczym skierowano do tych organów 223 powiadomienia 
(w 2014 r. – 188) dotyczących w szczególności przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców,  
a także przeprowadzono 117 kontroli na wniosek urzędów wojewódzkich (w 2014 r. – 111, w 2013 r. – 
148). 

– W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia inspektorzy pracy:  
 wydali ogółem 699 decyzji, w tym: 

• 667 decyzji dotyczących naruszeń przepisów i zasad bhp, 
• 32 decyzje nakazujące wypłatę należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

na łączną kwotę 242,6 tys. zł; 
 skierowali do 1.050 pracodawców 2.474 wnioski w wystąpieniach oraz wydali 149 poleceń ustnych 

w sprawie usunięcia naruszeń; 
• ukarali 164 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 192 tys. zł; 
• wobec 342 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego; 
• do sądu skierowali 336 wniosków o ukaranie dotyczących sprawców 691 wykroczeń;  
• w 22 przypadkach zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Legalność zatrudnienia obywateli polskich:  

– W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, utrzymywaniu się nielegalnego zatrudnienia na wysokim 
poziomie sprzyjają obowiązujące regulacje prawne (odnoszące się do relacji między przedsiębiorcami 
i pracobiorcami), jak i uprawnienia służb publicznych, w zakresie działania których pozostają kwestie 
zapobiegania i zwalczania nadużyć związanych z legalnością zatrudnienia. 

– Państwowa Inspekcja Pracy od lat wskazuje, że hamulcem dla korzystnych zmian w tej materii są  
m.in. przepisy Kodeksu pracy (dotyczące potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę 
w pierwszym dniu pracy) oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustalające 7 - dniowy 
termin na dokonanie zgłoszenia do ZUS). Przepisy te, ze względu na łatwość ich obejścia, pozwalają 
nieuczciwym pracodawcom na nielegalne powierzanie pracy nawet przez dłuższy czas. Zmiany 
przepisów w tym zakresie utrudniłyby ukrywanie przypadków pracy nielegalnej, a w dłuższej 
perspektywie, dzięki zmianie postawy pracodawców, przyczyniłyby się do zmniejszenia skali 
występujących nadużyć.  

– Negatywne skutki wadliwych w ocenie PIP regulacji prawnych widoczne są także w stosunku do osób 
świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności z uwagi na brak 
obowiązku zawierania ww. umów w formie pisemnej. Przy braku pisemnej umowy, która 
wskazywałaby wyraźnie datę jej zawarcia, trudno jest ustalić moment objęcia osób pracujących 
ubezpieczeniem społecznym, a tym samym termin, od którego winny być naliczane i odprowadzane 
składki na to ubezpieczenie. Powyższe daje możliwość utrzymywania stanu bezprawnego nawet przez 
dłuższy okres. 

– O skuteczności kontroli legalności zatrudnienia decyduje w znacznym stopniu właściwie dobrany 
moment jej rozpoczęcia, który ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w kwestii ustalenia wiarygodnej 
liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie 
podmiotu kontrolowanego. W większości przypadków tego typu kontrole należy zatem odpowiednio 
zaplanować, dokonując stosownego rozpoznania celem ustalenia najdogodniejszego terminu  
i miejsca rozpoczęcia kontroli. W wielu wypadkach, pomimo ewidentnych sygnałów i powszechnej 
wiedzy o nielegalnym zatrudnieniu w danym zakładzie, inspektorzy pracy nie są w stanie udowodnić 
tego faktu, mając do dyspozycji jedynie uprawnienia określone aktualnie w ustawie o PIP. Wykazanie 
nielegalnego zatrudnienia wymaga bowiem niejednokrotnie zebrania odpowiednich dowodów, 
poprzez udokumentowanie zaistnienia naruszeń prawa np. formie zdjęć jeszcze przed formalnym 
rozpoczęciem kontroli, czego w chwili obecnej omawiana ustawa nie przewiduje.  

– Inspektorzy pracy nie dysponują uprawnieniami do prowadzenia działań o charakterze operacyjnym  
i rozpoznawczym (np. obserwacja terenu zakładu pracy czy rejestracja osób, które wykonują pracę na 
danym terenie, za pomocą nowoczesnych technik audio - wideo) przed formalnym wszczęciem 
kontroli. Dowody potwierdzające fakt wykonywania pracy na rzecz danego podmiotu przed dniem 
kontroli (np. zdjęcia placu budowy, nagrania video itp.) nie mogą być wykorzystane w toku 
postępowania kontrolnego jako ustalenia stanu faktycznego będące podstawą do wydania środków 
prawnych. Nie mogą one również stanowić dowodu przed sądem, jako uzyskane w sposób prawnie 
niedozwolony. 
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– Wielokrotnie podnoszony był także problem ograniczeń, które przewidują przepisy ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące obowiązku zawiadomienia 
przedsiębiorcy na piśmie o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz wręczenia pisemnego 
upoważnienia do kontroli, jak również limitujące czas prowadzenia czynności kontrolnych  
w zależności od wielkości podmiotu kontrolowanego. 

– Organy PIP nie mają też pełnego i bezpośredniego dostępu (online) do baz danych i rejestrów 
pozostających w dyspozycji innych urzędów, tj. w szczególności do: Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), danych ZUS – w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia 
społecznego i zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy oraz danych powiatowych urzędów 
pracy – dotyczących osób znajdujących się w rejestrze bezrobotnych (system „Syriusz”). W chwili 
obecnej korzystanie przez inspektorów pracy z aktualnych informacji zawartych w bazach danych 
innych instytucji odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek. Brak dostępu do tych informacji w czasie 
kontroli uniemożliwia bieżące weryfikowanie informacji podawanych przez pracodawcę lub inne 
podmioty. Narzędzia, którymi dysponuje Inspekcja, nie odpowiadają standardom przyjętym w innych 
krajach europejskich.  

– Niekorzystny wpływ na skuteczność kontroli mają także przepisy prawa o wykroczeniach, regulujące 
sankcje za nielegalne powierzanie pracy. Doświadczenia kontrolujących wskazują, że wielu 
pracodawców świadomie łamie prawo, gdyż korzyści płynące z faktu zatrudniania wbrew przepisom 
są większe niż kary nakładane przez inspektorów pracy i sądy za powierzanie pracy 
niezadeklarowanej. Nakładane kary nie są dostatecznym hamulcem przed popełnianiem nadużyć. 
Podkreślić należy, że sankcje te są o wiele niższe niż nakładane za analogiczne naruszenia w innych 
krajach europejskich. 

 
 Legalność zatrudnienia cudzoziemców: 

– Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców są nadal dla pracodawców i obcokrajowców 
pragnących podjąć pracę w Polsce zawiłe i skomplikowane. Obecnie przepisy prawa przewidują 
istnienie dwóch rodzajów zezwoleń na pracę (zezwolenie na pracę oraz tzw. zezwolenie jednolite na 
pobyt i pracę), a także ustanawiają kilkadziesiąt wyjątków, kiedy cudzoziemcy mogą podejmować 
pracę bez zezwolenia. Wyjątki te bywają niejasne, a ich stosowanie budzi niezrozumienie. Przykładem 
takiego wyjątku jest możliwość podejmowania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 
przez cudzoziemców będących studentami studiów stacjonarnych na polskich uczelniach. Natomiast 
brak takiej możliwości dla studentów studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych itp.).  
W praktyce spotkano się z sytuacjami, gdy pracodawca przyjmował do pracy kilkoro studentów, 
będąc przekonanym, że nie potrzebują oni zezwoleń na pracę. Tymczasem w toku kontroli okazywało 
się, że niektórzy z nich nie są studentami studiów stacjonarnych, a wykonywana przez nich praca 
narusza obowiązujące przepisy. 

– Barierę obniżającą sprawność i skuteczność prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli 
legalności zatrudnienia cudzoziemców stanowi wspomniany wyżej brak bezpośredniego dostępu 
inspektorów pracy do baz danych (Pobyt, Syriusz). W trakcie kontroli inspektor pracy może opierać 
się tylko na dokumentach przedstawionych przez pracodawcę lub cudzoziemca. Tymczasem 
przedłożony dokument pobytowy może być już zastrzeżony, a inspektor nie ma o tym fakcie wiedzy. 
W przypadku cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie oświadczeń u różnych pracodawców, 
brak dostępu do odpowiedniego rejestru nie pozwala na niezwłoczne stwierdzenie, czy nie został 
przekroczony dopuszczalny okres pracy na podstawie oświadczenia, tj. 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy (okresy pracy liczone łącznie we wszystkich podmiotach). Udostępnienie inspektorom 
pracy danych zgromadzonych w ww. systemach teleinformatycznych niewątpliwie ułatwiłoby  
i zdecydowanie przyspieszyłoby procedurę kontroli. 

– Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat zwraca uwagę, że za jedno z najważniejszych zagadnień  
z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, wymagających uporządkowania i działań 
naprawczych, należy uznać uproszczony system zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu na 
podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Okazją do takich działań 
może być proces implementacji do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.  

– Doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące dokumentów przedkładanych przez cudzoziemca  
w celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce (szczególnie 
problematyczna jest kwestia przedstawiania przez cudzoziemca pisemnej umowy z podmiotem 
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powierzającym mu wykonywanie pracy, opiewającej na przyszłość, w przypadku gdy praca nie została 
jeszcze podjęta i nie ma pewności, czy i kiedy dojdzie do jej podjęcia). Ponadto, w przypadku umów 
cywilnoprawnych, aktualnie obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują cudzoziemcom 
otrzymania wynagrodzenia w każdym miesiącu wykonywania pracy, lecz dopuszczają jego wypłatę 
dopiero po ukończeniu umówionej pracy, czyli po upływie kilku, a nieraz i kilkunastu miesięcy. 
Zwłaszcza ta ostatnia kwestia negatywnie wpływa na ochronę praw cudzoziemców podejmujących 
pracę na terytorium Polski. 

– 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 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. 

 

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 realizowane w 2015 r.:  
Brak działań w tym obszarze w 2015 r. 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

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
27

,  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

28
, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej 

                                                             
27

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.). 
28

 J.w. 
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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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
 Zrealizowano zmiany w Oprogramowaniu Syriusz

Std 
- systemie teleinformatycznym wspomagającym 

realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy, umożliwiające gromadzenie danych o okresach 
wykonywania pracy przez osoby bezrobotne w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. 

 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
- 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Wskazana w tytule narzędzia grupa osób była w 2015 r. grupą priorytetową wsparcia w ramach rezerwy 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). 
 

Finansowanie: 
 Zmiany w Oprogramowaniu Syriusz

Std 
zostały sfinansowanie z Funduszu Pracy zgodnie z planem wydatków 

na 2015 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:  
 W 2015 r. kontynuowano wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego powołanego w maju 2014 r. 

nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istotą tego rozwiązania jest 
przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców.  

 Minister właściwy do spraw pracy corocznie ustala priorytety wydatkowania, sposób podziału i plan 
wydatków 80% środków KFS, po zasięgnięciu opinii Rady Rynku Pracy, skupiającej m.in. partnerów 
społecznych. Pozostałe 20% środków stanowi rezerwę KFS – o przeznaczeniu tej części decyduje Rada 
Rynku Pracy, wyznaczając własne priorytety. Priorytety partnerów społecznych objęły wsparcie 
kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej  
15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do 
emerytury pomostowej. 

 

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

NARZĘDZIE 58:  POLITYKA IMIGRACYJNA –  W ZAKRESIE MIGRACJI ZAROBKOWEJ –

UWZGLĘDNIAJĄCA POTRZEBY RYNKU PRACY 

Narzędzie 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MSWiA 

Działania zrealizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 W dniu 10 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. 
 Znowelizowano ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
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oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 
oraz ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 Przyjęto rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588);  
m.in. z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę zwolniono studentów i doktorantów studiów 
stacjonarnych, niezależnie od rodzaju tytułu pobytowego; 

 Przyjęto rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców 
(Dz.U. poz. 543), gdzie m.in. doprecyzowano przepisy dot. tzw. testu rynku pracy. 

 Prowadzono prace nad założeniami implementacji dyrektywy 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. 

 
Programowe: 
 Realizowano działania przewidziane w Planie wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan 

obecny i postulowane działania”. 
 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
Działania realizowane przez MRPiPS: 
 W ramach prac związanych z doskonaleniem systemu monitorowania obecności cudzoziemców na rynku 

pracy, umożliwiono w Centralnym Systemie Analityczno – Raportowym CeSAR wykonywanie analiz 
dotyczących cudzoziemców, bazujących na danych źródłowych i statystycznych (sprawozdanie MPiPS-04 
Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP). W Oprogramowaniu Syriusz

Std
 (www.praca.gov.pl) 

zrealizowano zmiany usprawniające wprowadzanie danych w formularzu elektronicznym: oświadczenie  
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz usprawniono obsługę oświadczeń 
złożonych w postaci elektronicznej w systemie dziedzinowym powiatowych urzędów pracy. 

 Przyjęto nowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy rejestrujących oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi. 

 Doskonalono elektroniczne systemy dot. zatrudnienia cudzoziemców. 
 Aktualizowano informacje dot. zatrudnienia cudzoziemców na stronie PSZ oraz kolportowano ulotki dla 

cudzoziemców i pracodawców dot. uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. 
 Ogłoszono konkurs dot. stworzenia narzędzia pozwalającego na monitorowanie funkcjonowania 

uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. 
 Zrealizowano ankiety wśród 440 pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz wśród powiatowych 

urzędów pracy rejestrujących oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. 
 
Działania realizowane przez MSWiA: 
 Powołana przez Zespół do Spraw Migracji w dniu 17 grudnia 2014 r. grupa robocza ds. monitorowania 

realizacji Planu Wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
działania” ustaliła zasady monitoringu, które weszły w życie, w związku z czym podmioty odpowiedzialne 
za realizację składają kwartalne sprawozdania do MSWiA. Sprawozdania zbiorcze publikowane są w BIP. 
Do chwili obecnej podmioty odpowiedzialne za realizację złożyły sprawozdania: zbiorcze za 2014 r. oraz za 
cztery kwartały 2015 r. 

 Przygotowywana jest zbiorcza ocena realizacji postulatów dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan 
obecny i postulowane działania” za 2015 r. Realizacja zarówno postulatów jak i samego programu 
monitoringu ich realizacji wskazuje na potrzebę wprowadzenia zmian zarówno formy jak i treści „Polityki 
migracyjnej Polski”. 

 

Finansowanie:  
 Działania związane 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 zostały sfinansowanie z budżetu MRPiPS oraz Funduszu 
Pracy zgodnie z planem wydatków na 2015 r.  
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Osiągnięte efekty:  
 Uzupełnianie niedoborów w podaży pracy w oparciu o napływ migrantów zarobkowych (wzrost liczby 

wydawanych zezwoleń i rejestrowanych oświadczeń przy jednocześnie utrzymującym się wzroście 
gospodarczym i spadającym bezrobociu).  Rozszerzenie dostępu do rynku pracy dla wszystkich studentów 
cudzoziemskich studiujących stacjonarnie w Polsce, co należy uznać za korzystne pod kątem ich szans na 
głębszą integrację na polskim rynku pracy.  

 Poprawa jakości danych dot. zatrudniania cudzoziemców.  
 Ustalenie nowych wytycznych dla PUP rejestrujących oświadczenia, co pozwoliło minimalizować nadużycia 

występujące przy powierzaniu pracy w tym trybie. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze):  
 Działanie jest realizowane 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MSWiA 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe:  
 Dokument „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne” został w roku 2015 

dwukrotnie skierowany do oceny przez członków Zespołu do Spraw Migracji. Przygotowano i 
przedstawiono stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do uwag zgłoszonych przez członków 
Zespołu.  

Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
 Portal powroty.gov.pl działa w ramach Zielonej Linii - Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb 

Zatrudnienia www.zielonalinia.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. Specjalne przypadki 
i kwestie szczegółowe, zwłaszcza sprawy zawikłane rozwiązywane są poprzez formularz on-line „zadaj 
pytanie”. Zainteresowana osoba wysyła mailem formularz z pytaniem do Zespołu redakcyjnego, redakcja 
przekierowuje je do eksperta w danym resorcie, a ten – samodzielnie lub we współpracy z odpowiednią 
komórką wewnętrzną – niezwłocznie opracowuje i mailowo odsyła informacje do redakcji.  

 Rocznie wpływa kilkanaście zapytań, w przypadku MSWiA są to najczęściej sprawy paszportowe, sprawy 
dotyczące umiejscowienia aktu stanu cywilnego (akt zgonu, narodzin małżeństwa), 
ustalenie/przywrócenie obywatelstwa polskiego, nadanie numeru PESEL, wyrobienie dowodu osobistego.  

  

Finansowanie: 
 Działanie jest finansowane w ramach środków budżetowych. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Został przygotowany dokument dotyczący polityki integracji cudzoziemców.  
 

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

http://www.zielonalinia.gov.pl/
http://www.powroty.zielonalinia.gov.pl/
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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 2015 r.:  
Legislacyjne: 
 Ocena i ewentualna aktualizacja obowiązujących przepisów prawnych regulujących uprawianie 

i organizowanie sportu w Polsce: 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. poz. 1321, Dz. U. poz. 1932), która: 
– zwiększyła przejrzystość działania polskich związków sportowych i zapobieganie korupcji poprzez 

ograniczenie członkom zarządu PZS możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 
i uczestniczenia w takiej działalności poprzez posiadanie akcji lub udziałów lub bycie wspólnikiem 
spółki osobowej, 

– poprawiła przejrzystości działania polskich związków sportowych (doprecyzowała przepisy 
zobowiązujące PZS do badania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz 
wprowadziła obowiązek publikowania sprawozdań z działalności polskiego związku sportowego oraz 
rocznych sprawozdań finansowych w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki), 

– wprowadziła zmiany dotyczące zawodników:  
 rozszerzyła na zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w igrzyskach głuchych 

obowiązek objęcia opieką medyczną, która przewidziana jest dla zawodników zakwalifikowanych 
do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich,  

 podwyższyła wysokość  świadczeń olimpijskich dla medalistów (o ok 140 zł) oraz wprowadziła 
zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych tego świadczenia, 

 wprowadziła zwolnienia podatkowe dla sportowców niepełnosprawnych, 
– wprowadziła przepisy umożliwiające zakończenie dostosowania polskich związków sportowych do 

wymogów ustawy o sporcie: PZS, który nie będzie należał do międzynarodowej federacji sportowej 
działającej w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski – z mocy prawa stanie się związkiem sportowym działającym w formie związku 
stowarzyszeń. 

– dodała nowy rozdziału 9a Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie; 
nowe przepisy regulują zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, strukturę Trybunału 
Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz zasad postępowania przed tym Trybunałem; 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań związanych 
z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; rozporządzenie umożliwiało w 2015 r. finansowanie z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej szkolenia kadry narodowej; 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków  
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222); nowe rozporządzenie, poza 
dotychczasowym zakresem, przewiduje dofinansowywanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej; 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252); nowe rozporządzenie, poza dotychczasowym 
zakresem, przewiduje dofinansowywanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań określonych 
w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. 

 
Programowe:  
 31 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu do 

roku 2020”. Jest to pierwszy dokument strategiczny dotyczący obszaru sportu, wpisujący się w nowy 
porządek zarządzania strategicznego, określony w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  
W związku z dążeniem do zapewnienia maksymalnej zgodności dokumentu z obowiązującymi krajowymi 
dokumentami strategicznymi oraz wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi obszaru sportu i aktywności 
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fizycznej, zaprezentowano w nim nowe podejście do sportu rozumianego jako ważny obszar polityki 
publicznej. Został on przedstawiony w kontekście innych polityk, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, 
edukacji, transportu, turystyki, planowania przestrzennego oraz rynku pracy i polityki społecznej, 
szczególnie w aspekcie potencjału sportu w budowaniu kapitału społecznego. 

 Określoną w dokumencie wizją, której realizacji będą służyć strategiczne działania podejmowane  
w obszarze sportu, jest społeczeństwo, które ma wykształcony nawyk podejmowania aktywności fizycznej 
dostatecznie często i intensywnie, aby dzięki temu móc dłużej cieszyć się życiem w zdrowiu, a tym samym 
zarówno zwiększyć poziom zadowolenia z życia, jak i obniżyć koszty społeczne związane z prowadzeniem 
niezdrowego trybu życia. Celem głównym zapisanym w dokumencie jest stworzenie takich warunków, 
które umożliwią zbliżenie się do zarysowanej wizji, idealnego stanu docelowego – aktywnego i zdrowego 
społeczeństwa. 

 
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 MSiT 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 2015 r. wskazują, że 
15,5% Polaków w wieku 15-69 lat spełniało wytyczne WHO w zakresie prozdrowotnej aktywności 
fizycznej. 

 W ramach wdrożonych w 2015 r. programów inwestycyjnych wspierana była infrastruktura sportu 
powszechnego (w ramach: „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej”, „Programu 
modernizacji infrastruktury sportowej”, „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”), 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 jak najszerszą grupę obywateli. Istotnym elementem realizowanych inwestycji było także 
dostosowanie obiektów do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych, w celu umożliwienia włączenia 
społecznego tej grupy osób poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. 

 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 2015 r. wdrożony został nowy program inwestycyjny – Program rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej, którego celem jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, przeznaczonej 
na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej 
współzawodnictwo sportowe. Założeniem programu jest, aby powstałe obiekty miały charakter 
ogólnodostępny, a dostęp do nich był nieodpłatny. 

 Podjęte działania mają na celu systematyczne wspieranie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury 
sportowej, dopasowanej do potrzeb społeczeństwa, co pozwoli zapewnić warunki i szeroką ofertę dla 
powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia.  

 MSiT 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), 
– 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 nauki pływania, którymi objętych było 96.479 uczestników. 

 W ramach realizacji programu Sport Wszystkich Dzieci łącznie dofinansowano realizację przedsięwzięć  
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z obszaru sportu dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 573.518 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 związku z powyższym, promocja aktywności fizycznej i upowszechnianie sportu w społeczeństwie były 
jednym z głównych kierunków działań MSiT. W 2015 r. realizowano projekty mające na celu:  

 upowszechnianie sportu w rodzinie oraz rożnych grupach społecznych;  

 upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;  

 upowszechnianie sportu w środowisku wiejskich;  

 wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;  

 upowszechnianie sportu dla wszystkich poprzez projekty realizowane przez fundacje działające  
w obszarze kultury fizycznej.  

 Łącznie w zadaniach z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach 
społecznych uczestniczyło 1.926.487 osób. 

 Ponadto, prowadzone były działania promujące aktywność fizyczną osób starszych (program „Aktywność 
fizyczna osób starszych”), w których uczestniczyło łącznie 10.908 osób, a także wspierano przedsięwzięcia 
z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych (organizacja zajęć, imprez oraz obozów 
sportowych, a także zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych) , w których uczestniczyły 
41.934 osoby. Wsparciem objęto również organizacje pozarządowe realizujących zadania dotyczące 
programu rekreacji osób niepełnosprawnych. 

 Prowadzone były również działania promocyjne mające na celu promocję „mody na aktywny tryb życia” 
we wszystkich środowiskach i grupach wiekowych, za pośrednictwem właściwych dla nich kanałów 
komunikacyjnych. 

 

Finansowanie:  
 Łącznie w 2015 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację programów 

infrastrukturalnych 379.792 tys. zł, w tym: 

 w ramach „Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” 186.889 tys. zł, zakończono 
realizację 285 zadań inwestycyjnych; 

 w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” 39.203 tys. zł, zakończono realizację  
106 zadań inwestycyjnych; 

 w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” 146.569 tys. zł, zakończono 
realizację 11 zadań inwestycyjnych; 

 w ramach „Programu budowy hal tenisowych” wydatkowano 2.283 tys. zł na realizację 8 zadań 
inwestycyjnych; - w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” dofinansowaniem 
objętych zostało 51 zadań inwestycyjnych, wydatkowano 4.027 tys. zł; 

 na inwestycje kontynuowane z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” wydatkowano 
821 tys. zł, zakończono realizację 20 inwestycji. 

 Na realizację wskazanych w sprawozdaniu zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej i wzrostem 
poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie przeznaczono: 
– ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów:  

 zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”   
– 12.639.730 zł; 

– ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 
 promocja sportu i aktywności dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”  

– 64.359.601 zł; 
 przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych – 14.866.360 zł. 

– ze środków budżetu państwa (cz. 25): 
 promocja aktywności fizycznej i upowszechnianie sportu w społeczeństwie (w tym wśród osób 

starszych) – 18.235.730 zł;  
 kampanie, akcji medialne, projekty edukacyjne i inne działania promujących sport dla wszystkich   

– 5.063.270 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 
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w potrzeby lokalnych społeczności. W roku 2015 zakończono łącznie realizację 427 zadań inwestycyjnych. 
 Ponadto należy wskazać rezultaty działań mających na celu popularyzację kultury fizycznej i wzrost 

poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie:  

 łącznie 669.997 uczestników przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży; 

 łącznie 1.926.487 uczestników przedsięwzięć z zakresu promocji aktywności fizycznej  
i upowszechniania sportu w społeczeństwie; 

 10.908 uczestników działań promujących aktywność fizyczną osób starszych; 

 41.934 uczestników przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. 
 

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

 

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: 
MC 

Podmioty współpracujące:  
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne  
- 
Instytucjonalne:  
 Wspieranie inicjatyw i projektów podejmowanych przez środowiska pozarządowe na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijania kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa: 

 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;  

 nagrody o charakterze szczególnym dla laureatów dla laureatów ubiegłorocznej edycji ogólnopolskich 
konkursów na najciekawsze projekty edukacyjne.  

 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.  

 Działania Zespołu Pełnomocnika Ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji.  
 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: 
 Prace programowe w obszarze rozwoju cyfrowego związane z perspektywą finansową UE na lata  

2014-2020. 
 
Inne: 
 W 2015 r. rozwijano aktywność w ramach Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Kompetencji 

Cyfrowych. Przystąpili do niego nowi partnerzy - łącznie inicjatywa zrzesza ich 57. Kontynuowano prace w 
zespołach eksperckich, m.in. ds. dostępności i ds. wczesnej nauki kodowania. Wśród wydarzeń 
zorganizowanych przez Porozumienie i jego partnerów, najważniejszym była międzynarodowa 
konferencja "Europejski rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, praca", podczas której 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Andrus Ansip, zaprezentował strategię Komisji "Jednolity rynek 
cyfrowy". Konferencję współorganizowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas konferencji przedstawiono także "Manifest na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych w Polsce".  

 W 2015 r. kontynuowano realizację projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji 



161 

 

publicznej - narzędzia wymiany informacji i podnoszenia kompetencji" współfinansowanego w ramach  
PO KL, która zakończona została 30 września 2015 r. 

 Komponent edukacyjny "Latarników Polski Cyfrowej", ukierunkowany był na podnoszenie umiejętności 
cyfrowych osób z pokolenia 50+. Inicjatywa „Latarnicy Polski Cyfrowej” realizowana była od roku 2011 do 
30 listopada 2015 r. (spotkania z Latarnikami odbywały się w latach 2013-2015). 
– Latarnicy to wolontariusze, których zadaniem było wprowadzenie w cyfrowy świat osób 

wykluczonych cyfrowo. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez Latarników były osoby w wieku 50+, 
które nie potrafią, nie czują potrzeby albo boją się korzystać z internetu. Często byli to mieszkańcy 
małych miejscowości i wsi. Spotkania z Latarnikami nie były szkoleniami z obsługi komputera i 
internetu. Przede wszystkim Latarnicy przełamywali obawy i pokazywali korzyści z wykorzystania 
nowoczesnych technologii. Warsztaty odbywały się w małych grupach (oraz jako spotkania 
indywidualne). Spotkania odbywały się w świetlicach, domach kultury, itp. „Latarnicze” warsztaty były 
"szyte na miarę" zarówno pod względem poruszanych tematów, jak i metod pracy. 

 W 2015 r. prowadzone były prace w ramach III osi priorytetowej Zwiększenie cyfrowego potencjału 
społeczeństw. We współpracy z Ministerstwem Rozwoju została opracowana koncepcja działania 3.1 
ukierunkowanego na rozwój umiejętności cyfrowych dorosłych. W połowie 2016 r. rozstrzygnięty zostanie 
pierwszy konkurs w ramach działania 3.1 na który przeznaczono alokację w wysokości 75 mln zł.  

 Zainicjowane zostały prace w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 
polegające 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.  

 Wypracowana została koncepcja kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechnienia korzyści 
z wykorzystania technologii cyfrowych (działanie 3.4 PO PC). Realizacja kampanii pozwoli zwiększyć 
świadomość Polaków nt. korzyści płynących z zastosowania nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Tematyka kampanii będzie koncentrować się na pokazaniu atrakcyjności  
i bezpieczeństwa korzystania z internetu, co przyczyni się do wzrostu popytu na szybki internet oraz 
elektroniczne usługi publiczne i komercyjne.  

 W ramach prac programowych nad III osią PO PC, przygotowany został  Ramowy Katalog Kompetencji 
Cyfrowych, który promuje nowe podejście do kompetencji cyfrowych pokazujące konkretne korzyści  
z posiadania e-umiejętności, tzw. model relacyjny. Łączy on korzystanie z technologii cyfrowych z różnymi 
aktywnościami i potrzebami różnych grup społecznych i indywidulanych osób. Katalog ten powstał we 
współpracy z ekspertami, a model relacyjny będzie wykorzystywany w projektach realizowanych w III osi 
PO PC.  

 Zaprojektowane w ramach III osi działania pozwolą stworzyć mechanizm nabywania oraz podnoszenia 
kompetencji cyfrowych na wszystkich poziomach zaawansowania. 

 

Finansowanie: 
 Działania finansowane z budżetu MC: 

 organizacja otwartych konkursów ofert  - wydatkowano 4.989.703,00 zł z budżetu MC;  

 nagrody za projekty edukacyjne - wydatkowano ok. 50.000,00 zł z budżetu MC. 
 Współpraca administracji rządowej z interesariuszami rozwoju cyfrowego - działania finansowane  

w ramach bieżącej działalności MC.  
 Działania Zespołu Pełnomocnika Ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji - w 2015 r. 

wydatkowano 506 tys. zł w ramach PO KL (z czego 85% ze środków EFS, 15% z budżetu MC). 
 Na realizację zadań partnera Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, kwota wydatków kwalifikowalnych 

poniesionych w 2015 r. wyniosła 4.75 mln zł. 
 Prace związane z perspektywą finansową UE 2014-2020: działania finansowane w ramach bieżącej 

działalności MC. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu: 

 Przeprowadzone zostały 3 konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz 
rozwoju umiejętności programowania, bezpiecznego korzystania z internetu, poprawy dostępności 
zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. 

 W ramach konkursów zrealizowanych zostało przez organizacje pozarządowe 14 projektów 
odpowiadających na potrzeby społeczne zdiagnozowane w wyżej wymienionych obszarach.   
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 W ramach innych form wsparcia dla inicjatyw pozarządowych ufundowano nagrody pieniężne 
Ministra Cyfryzacji dla laureatów ubiegłorocznej edycji ogólnopolskich konkursów na najciekawsze 
projekty edukacyjne "Nasz projekt eTwinning 2015" 

 Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych:  
– Organizacja międzynarodowej konferencji "Europejski rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, 

praca", podczas której wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Andrus Ansip, zaprezentował 
strategię Komisji "Jednolity rynek cyfrowy". Konferencję współorganizowało Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas konferencji 
przedstawiono także "Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce".  

 Projekt "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany 
informacji i podnoszenia kompetencji": 
– zakończenie drugich edycji studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej komórek 

odpowiedzialnych za teleinformatykę oraz dla projektantów i architektów systemów w jednostkach 
centralnej administracji rządowej;  

– zorganizowanie cyklu konferencji oraz seminariów na tematy związane z procesem informatyzacji 
centralnej administracji rządowej w 2015 r. (w tym konferencji podsumowującej projekt) , w których 
łącznie uczestniczyło 200 osób;  

– przygotowanie cyklu opracowań "Zeszyty biblioteki IT administracji" oraz wydanie nagrodzonych prac 
dyplomowych absolwentów zrealizowanych w projekcie studiów podyplomowych.  

 Komponent edukacyjny "Latarników Polski Cyfrowej": 
– Przeszkolenie 52 dodatkowych Latarników. Na koniec realizacji projektu (listopad 2015 r.) grupa 

Latarników liczyła 2.994 osoby. Największa grupa Latarników Polski Cyfrowej działała w 
województwach: mazowieckim (318) dolnośląskim (293), lubelskim (283) oraz śląskim (245). 
Najmniejsza w podkarpackim (110). 

– Zorganizowanie 7.046 zajęć, w których wzięło udział 50.335 osób z pokolenia 50+.  
 Największą liczbę uczestników na swoich zajęciach w 2015 r. zgromadzili Latarnicy Polski 

Cyfrowej z województw: małopolskiego (6.034), śląskiego (5.763) oraz lubelskiego (5.477). 
Najmniejszą z województw: podkarpackiego (757) oraz dolnośląskiego (708).  

 Średnia liczba uczestników zajęć Latarnika w skali kraju w 2015 r. to w przybliżeniu 17 osób. 
Największą średnią liczbę uczestników miały zajęcia Latarników z województw: kujawsko - 
pomorskiego (36,3), wielkopolskiego (28,5) oraz świętokrzyskiego (25,8). Najmniejszą z regionów: 
dolnośląskiego (2,4) i zachodniopomorskiego (6,4).  

 Największą liczbę zajęć wprowadzających w cyfrowy świat osoby z pokolenia 50+ przeprowadzili 
Latarnicy Polski Cyfrowej z województw: śląskiego (975), łódzkiego (844) oraz lubelskiego (829). 
Najmniejszą z województw: dolnośląskiego (95) i podkarpackiego (113).  

 Każdy z Latarników w kraju przeprowadził średnio 2,4 zajęć. Średnio największa liczbę zajęć 
przypadła na Latarników z województw: kujawsko-pomorskiego (5,4), opolskiego (4,2) oraz 
łódzkiego (4,2). Najmniejsza zaś z województw: dolnośląskiego (0,3). 

– Działania wspierające Latarników oraz na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu: 
 IV Ogólnopolski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej zorganizowany został 14-15 września 2015 r.  

w Lublinie.  
 3 warsztaty tematyczne i 3 regionalne zjazdy Latarników Polski Cyfrowej, służące zdobyciu nowej 

wiedzy w zakresie edukacji pokolenia 50+ i wymianie doświadczeń w tym zakresie.  
 8 szkoleń z zakresu usług publicznych, w których wzięło udział ponad 100 Latarników. Szkolenia 

przeprowadzone były w formie trzydniowych warsztatów. 
 2 szkolenia dla nowych Latarników, na których certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej zdobyły 52 

osoby. 
 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. 

 Opracowanie i nieodpłatne udostępnienie na portalu latarnicy.pl 10 publikacji (poradników, 
raportów, materiałów do wykorzystania na zajęciach). 

 Działania promocyjne: 
 Serial "Zaradni w sieci" - serial miał na celu pokazanie seniorom dlaczego warto zrobić pierwsze 

kroki w Internecie, jakie korzyści może zapewnić osobom z grupy wiekowej 50+ poznanie usług  
i narzędzi cyfrowych oraz jakie codzienne potrzeby seniorów zaspakajają portale i różnorodne 
zasoby internetowe. Serial emitowany był w TVP od 14 maja do końca czerwca 2015 r. 
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 Kanał Latarnicy.tv na YouTube - jesienią 2015 r. uruchomiono oficjalny kanał Latarników Polski 
Cyfrowej na YouTube. 

 Materiały promocyjne (dyplomy dla uczestników zajęć, ulotki, plakaty, gadżety - długopisy, 
notesy itp.). 

 Realizacja 10 konkursów dla Latarników. 
 

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

NARZĘDZIE 62:  UŁATW IEN IE 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 2015 r.:  
 Działania realizowane przez Służbę Więzienną celem ułatwienia zatrudnienia osób pozbawionych wolności 

w roku 2015 były uwarunkowane potrzebami rynku pracy oraz sytuacją społeczno-gospodarczą.  
W znacznym stopniu wynikały one ze zmian założeń i priorytetów prowadzonej polityki karnej, których 
efektem było wyraźne zmniejszenie populacji osób przebywających w zakładach karnych i aresztach 
śledczych. W jednostkach penitencjarnych przebywało w minionym roku średnio o 3.000 skazanych mniej 
niż w roku 2014. Zaludnienie jednostek spadło zaś z 77.371 osadzonych w dniu 31.12.2014 r. do 70.836 
osadzonych w dniu 31.12.2015 r. Spadek liczby osadzonych, w tym głównie skazanych nie pozostał bez 
wpływu na możliwości obsadzenia wszystkich istniejących miejsc pracy. W konsekwencji, działania Służby 
Więziennej koncentrowały się głównie na poszukiwaniu, przygotowaniu i zabezpieczeniu odpowiedniej 
liczby skazanych, którzy mogli być skierowani do zatrudnienia na funkcjonujących już stanowiskach pracy. 

 Kontynuowano także działania mające na celu podtrzymywanie pozytywnych trendów wzrostowych 
w zatrudnieniu, które polegały w szczególności na: 

 nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami w ramach promocji zatrudnienia 
osadzonych, 

 zapewnieniu profesjonalnej obsługi oraz wsparcia w sprawach formalnych i organizacyjnych 
podmiotom już współpracującym ze Służbą Więzienną, 

 tworzeniu miejsc pracy na terenie jednostek penitencjarnych oraz umożliwianiu przedsiębiorcom 
lokowania produkcji na terenie jednostek, 

 optymalizacji zatrudnienia na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (zarówno 
odpłatnego, jak i nieodpłatnego), 

 kontynuacji współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy ukierunkowanej na wymianę informacji  
w zakresie możliwości zatrudniania skazanych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, 

 organizowaniu i prowadzeniu kursów umożliwiających zdobycie lub podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, a także szkoleń z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej. 

 Należy podkreślić, że na skutek podjętych działań nastąpił widoczny - 3% wzrost zatrudnienia na rzecz 
podmiotów pozawięziennych. Pomimo obiektywnych trudności związanych ze znacznym 
zmniejszeniem populacji skazanych utrzymano także poziom średniej liczby zatrudnionych odpłatnie 
powyżej 10.000.  

 
Legislacyjne: 
 W roku 2015 wprowadzono zmianę art. 123a §3 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. z 1997 nr 90 poz. 557 ze zm.). Wydłużony został z 1 do 3 miesięcy maksymalny okres 
wykonywania przez skazanych pracy nieodpłatnej w przywięziennych zakładach pracy celem przyuczenia. 
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. 
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 Zapoczątkowano również zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych polegające na zaliczeniu osób 
pozbawionych wolości do kategorii osób „defaworyzowanych” w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE. 
Proponowana zmiana ma na celu stworzenie możliwości zamawiającym, zastrzeżenia w ogłoszeniu 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 
wyłącznie wykonawcy, których głównym celem jest zawodowa i społeczna integracja osób 
defaworyzowanych, w tym pozbawionych wolności. Przepis ten jest obecnie przedmiotem prac 
parlamentarnych. 

 W roku 2015 zainicjowano także prace w zakresie wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania 
osadzonych ukierunkowane na zmniejszenie kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców w związku  
z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności. Przygotowany został projekt zmiany przepisów 
określających wysokość ryczałtu wypłacanego pracodawcom. Zaproponowano zwiększenie wysokości 
ryczałtu z 20% do 40 %. 

 
Programowe: 
 W 2015 r., w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeszkolono łącznie 10.834 skazanych,  

w tym w ramach szkoleń zawodowych – 2.997 osób, w ramach szkoleń kompetencyjnych – 7.727 osób 
oraz 110 osób w ramach zajęć z dogoterapii. 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 2015 r. kursów 
wyniosła 306 i skorzystało z tej formy pomocy łącznie 3.178 osadzonych.  

 Kontynuowano także 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, 
Ze środków funduszu sfinansowano 28 szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe,  
w których uczestniczyło łącznie 296 osadzonych. 

 
 
Instytucjonalne: 
 W roku 2015 postawiono ze względów ekonomicznych w stan upadłości jeden z przywięziennych 

zakładów pracy, tj. POMET Wronki oraz zamknięto Zakład Karny w Kaliszu. 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 2015 na zmiany w strukturze osadzonych. Zmniejszeniu uległa szczególnie 
populacja osadzonych kwalifikujących się do zatrudnienia poza terenem jednostki penitencjarnej  
w systemie bez konwojenta. Pojawiły się bardzo widoczne problemy w obsadzie stanowisk pracy 
funkcjonujących na podstawie podpisanych już umów i porozumień. Podjęto 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). W roku 2015 oddano do 
użytku 5 nowych hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 6.380 m

2
 . Obiekty te powstały w następujących 

jednostkach: Zakład Karny w Gębarzewie, Areszt Śledczy w Gdańsku, Zakład Karny w Wierzchowie, Areszt 
Śledczy w Prudniku oraz w Zakład Karny w Czarnem. Łącznie powstało ponad 240 nowych miejsc pracy. 
Dodatkowo, ze względu na potrzeby zatrudnieniowe zmieniono przeznaczenie 5 jednostek 
penitencjarnych tj. AŚ Lublin, ZK Nr 2 Strzelce Opolskie, AŚ Choszczno, ZK Bydgoszcz Fordon oraz AŚ 
Warszawa Białołęka. W jednostkach tych utworzono oddziały zakładu karnego typu półotwartego  
i otwartego przeznaczone dla skazanych, którzy mogli być kierowani do zatrudnienia poza terenem 
jednostki penitencjarnej, w systemie bez konwojenta. 

 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
 Środki z budżetu Państwa związane z odpłatnym zatrudnieniem osadzonych przy pracach porządkowych 

oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w wysokości 87.780.000 zł 
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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 5.177.400 zł. 

 Na cele szkoleniowe wykorzystano także środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Łączna liczba skazanych którzy skorzystali z takiej pomocy wynosi 3.178, a kwota 
przeznaczona na ten cel to 2.783.326 zł. 

 W roku 2015 przychody Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych  oraz Rozwoju Przywięziennych 
Zakładów Pracy wyniosły 43.473.340 zł, z czego: 

 38.231.151 zł stanowiły wpłaty jednostek penitencjarnych SW z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 
skazanych, o których mowa w art. 125 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego; 

 222.389 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 2014 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); 

 702.842 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. 

 4.316.956 zł stanowiły zwroty części dotacji udzielonych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych  
niezgodnie z przeznaczeniem. 

 W 2015 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozdysponował środki Funduszu w wysokości 
35.980.696 zł na następujące cele: 

 przedsiębiorcom zatrudniającym osoby pozbawione wolności wypłacono ryczałty z tytułu 
zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób w łącznej kwocie 12.044.111 zł; 

 podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności udzielono (na ich wniosek) pomocy 
finansowej w łącznej wysokości 23.936.585 zł, w tym: 
 jednostkom sektora finansów publicznych (instytucjom gospodarki budżetowej) przyznane 

zostały dotacje z Funduszu w łącznej kwocie 21.465.912 zł, z przeznaczeniem na zadania 
inwestycyjne służące modernizacji produkcji oraz tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy dla osób 
pozbawionych wolności; 

 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji w kwocie 
2.470.672 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz tworzenie nowych miejsc pracy  
i ochronę istniejących. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Wskaźnik powszechności zatrudnienia, o którym mowa w dokumencie implementacyjnym wzrósł do 

wartości 35,52% (średnia wartość w 2015 r.). W najlepszych miesiącach 2015 r. wynosił on nawet 36,58%. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Realizacja postawionego przed Służbą Więzienną długoterminowego zadania, jakim jest: „zwiększenie 

odsetka zatrudnienia skazanych i ukaranych z 30 do 35%” jest niezagrożona. Należy podkreślić, że pomimo 
obiektywnych problemów występujących w roku 2015 utrzymano zatrudnienie skazanych na poziomie 
średnio niemal 25.000.  

 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, kwalifikacjach  
i umiejętnościach.  

 Niezależnie od podejmowanych w 2015 r. działań Minister Sprawiedliwości ocenił, iż obecny poziom 
zatrudnienia wśród osadzonych jest zdecydowanie za niski, działania te były niewystarczające, dlatego 
kwestie pracy osadzonych wymagają wprowadzenia daleko idących zmian. W kwietniu 2016 r. ogłoszony 
został program „Praca więźniów” składający się z trzech filarów:  
I. Budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych; 
II. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów; 
III. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. 

 W pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal 
przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie.  
Środki będą pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych 
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Zakładów Pracy. Środki na ten Fundusz pochodzą z potrąceń z wynagrodzeń więźniów, zatem program nie 
będzie finansowany z pieniędzy podatników.  

 Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. 
Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie 
nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań 
samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.  

 Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga 
ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu 
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększenie kwot 
potrąceń z wynagrodzeń więźniów na ten fundusz sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie 
zainteresowana współpracą z zakładami karnymi celem zatrudnienia więźniów w 40 halach 
wybudowanych w ramach programu. 

 

NARZĘDZIE 63:  POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ INNE PODMIOTY 

NIŻ POWIATOWE URZĘDY  PRACY DLA OSÓB DĄŻĄCYCH DO POPRAWY SWO JEJ 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 
specjalizację regionów 

Podmiot wiodący: 
MRIRW 

Podmioty współpracujące:  
MRPiPS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 Realizacja działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013. 
 Operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej były także realizowane w ramach osi 4 Leader (działanie 413 Wdrażanie LSR).  
 

Instytucjonalne: 
 Zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego ośrodki 

wojewódzkie prowadzą działalność z zakresu doradztwa rolniczego: nieodpłatną (w ramach dotacji 
celowej) oraz działalność odpłatną (komercyjną). Zadania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 
określa art. 4 ust. 2 ww. ustawy. WODR realizują m.in. zadania mające na celu inicjowanie i wspieranie 
rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do uruchamiania, rozszerzania działalności pozarolniczej, 
uzyskiwania dodatkowych, alternatywnych źródeł dochodu.  

 
Inne:  
 W maju 2015 r. MRiRW zorganizowało dwudniową konferencję pt. „Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie 

szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności 
zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020”. Na konferencji 
zaprezentowane zostały narzędzia wspierające reorientację zawodową rolników w okresie 
programowania 2014-2020. W ramach konferencji przeprowadzono także warsztaty na których powstał 
zbiór rekomendacji pomocnych przy sporządzaniu lokalnych strategii rozwoju i sprzyjających pobudzeniu 
postaw przedsiębiorczych na wsi, reorientacji zawodowej rolników oraz aktywizacji zawodowej kobiet. 

 MRiRW zleciło ekspertyzę „Analiza działań, zarysowanych w dokumentach strategicznych  programowych, 
służących mobilności rolników i członków ich rodzin na pozarolniczym rynku pracy”. Analizą objęto 
zarówno krajowe dokumenty strategiczne (SRK 2020, SZRRWiR, KSRR 2010-2020,SRKL 2020 i SRKS 2020) 
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jak i przyjęte na lata 2014-2020 krajowe programy operacyjne (PO Polska Wschodnia, PO Inteligentny 
Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i PO Rybactwo i Morze) oraz 
16 programów regionalnych. Powyższe dokumenty poddane zostały analizie zawartości pod kątem 
powiązania elementu mobilności zawodowej z trzema składowymi: edukacją, reorientacją zawodową  
i podjęciem dodatkowej działalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w dokumentach o charakterze 
strategicznym została zauważona potrzeba reorientacji zawodowej rolników, w krajowych programach 
operacyjnych (PO PW i PO IR) realizowane są priorytety inwestycyjne z zakresu przedsiębiorczości (CT 3), 
jednakże działania nie są adresowane do rolników. W przypadku PO WER, młodzi rolnicy potencjalnie 
mogą być ostatecznymi odbiorcami działań podejmowanych w zakresie mobilności zawodowej. Natomiast 
w ramach PROW wspieranie mobilności zawodowej rolników znajduje odzwierciedlenie głównie  
w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 
która jest realizowana w formie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. 

 

Finansowanie: 
 Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013: 

 zrealizowano płatności na kwotę 109 mln zł, w tym 82 mln zł ze środków EFRROW.  

 zakończono (ostatecznie rozliczono) realizację 1.609 operacji. 
 Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej realizowane w ramach osi 4 Leader (działanie 

413 Wdrażanie LSR): 

 zrealizowano płatności na kwotę 34 mln zł, w tym 27 mln zł ze środków EFRROW.  

 zakończono (ostatecznie rozliczono) realizację 504 operacji. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Szkolenia ODR dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w 2015 r.: 

Obszary tematyczne 
Liczba form 

szkoleniowych 
Liczba uczestników 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 1.203 21.190 

Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie 
promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku (w tym zagrody 
edukacyjne). 

376 6.351 

Promocja produktów lokalnych i regionalnych.  173 3.342 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i 
funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa domowego.  

644 12.764 

Razem: 2.396 43.647 

 
 

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

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:  
MRPiPS 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Opieka paliatywna i hospicyjna  
 Narodowy Fundusz Zdrowia opieką paliatywną i hospicyjną w 2015 r. objął 87.429 pacjentów. Liczba 

świadczeń w tym zakresie w 2015 r. wyniosła 362.554. Kwota refundacji w 2015 r. wyniosła 406.742,21 
tys. zł. Świadczeń w tym zakresie w 2015 r. udzielało 490 świadczeniodawców.  
 
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie świadczeń, wartości zrealizowanych świadczeń (tys. zł) 
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oraz wartości kontraktu (tys. zł) i liczbie świadczeniodawców prezentuje poniższa tabela. 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 7 265 7 601 7 808 26 094 27 468 26 566 29 405,42 32 136,73 34 474,10 29 426 32 037 35 504 28 28 29

Kujawsko-Pomorski 5 859 6 093 6 355 56 595 59 095 59 437 25 528,91 25 583,35 27 383,48 25 144 24 825 27 774 22 22 21

Lubelski 3 446 3 440 3 505 11 767 11 496 12 106 14 041,54 14 392,99 16 136,02 14 053 14 411 16 318 23 26 25

Lubuski 2 547 2 704 2 809 10 962 11 916 12 318 9 232,69 10 293,92 10 266,80 9 298 10 287 11 433 15 14 16

Łódzki 5 450 5 689 5 786 23 279 24 000 23 458 19 390,69 20 136,04 22 089,41 19 392 20 074 22 486 33 32 32

Małopolski 6 069 6 410 6 602 16 512 17 703 18 241 32 606,48 35 386,06 36 116,59 32 619 35 154 36 857 36 37 37

Mazowiecki 9 536 9 604 9 980 30 874 31 955 32 302 39 711,51 41 351,35 44 156,25 40 057 39 471 44 784 56 65 65

Opolski 2 064 2 294 2 364 7 346 7 823 9 413 10 574,50 11 159,70 12 088,08 10 620 11 202 12 423 11 12 11

Podkarpacki 3 384 3 753 4 193 11 601 13 454 15 756 21 175,15 23 196,43 26 471,51 21 283 23 292 26 807 31 42 43

Podlaski 2 124 2 196 2 305 6 675 7 153 7 404 9 553,76 11 056,06 11 879,28 9 572 11 126 12 156 14 14 14

Pomorski 5 070 5 238 5 498 17 660 18 233 19 649 19 778,97 21 060,13 24 123,23 19 896 21 115 24 533 25 26 26

Śląski 11 117 11 509 11 654 48 942 52 289 54 195 46 046,85 48 207,25 51 041,21 45 723 48 306 51 634 47 52 49

Świętokrzyski 2 787 3 124 3 259 10 700 12 839 13 545 12 595,16 14 536,25 16 943,98 12 702 14 752 17 245 15 20 20

Warmińsko-Mazurski 3 652 3 721 3 921 18 194 19 056 18 803 15 096,09 15 539,45 16 154,87 15 103 15 204 15 789 23 24 25

Wielkopolski 8 015 8 090 8 193 29 952 29 271 29 134 41 320,27 43 183,17 45 889,70 41 409 43 237 46 580 51 53 52

Zachodniopomorski 3 169 3 228 3 197 11 271 11 083 10 227 9 581,81 10 677,39 11 527,68 9 596 10 691 11 710 22 26 25

SUMA 81 554 84 694 87 429 338 424 354 834 362 554 355 639,80 377 896,28 406 742,21 355 894,67 375 184,26 414 031,61 452 493 490

liczba 

świadczeniodawcówOW NFZ
liczba pacjentów liczba zestawów świadczeń

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]
wartość kontraktu [tys. zł]

 
 
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w 2015 r. wydał 1.153.308, 40 tys. 

zł. Kwota refundacji na to świadczenie stale rośnie, po mimo zmniejszenia się liczby świadczeniodawców 
udzielających świadczenia w tym zakresie ( 1.734 w 2013 r. do 1.561 w roku 2015). Liczba pacjentów 
korzystających ze świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych utrzymuje się na stałym poziomie i w roku 2015 
wynosiła 108.780 pacjentów.  
 
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie zestawów świadczeń, wartości zrealizowanych 
świadczeń (tys. zł) oraz wartości kontaktu (tys. zł) i liczbie świadczeniodawców prezentuje poniższa tabela. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 8 350 8 045 7 729 124 836 90 345 83 122 90 124,60 90 952,44 96 143,11 90 133,91 90 893,11 98 434,48 156 156 152

Kujawsko-Pomorski 4 169 4 433 4 398 77 608 93 831 102 652 47 245,58 49 083,60 52 016,37 46 803,64 48 472,01 52 969,86 77 91 88

Lubelski 4 760 5 306 5 228 236 251 328 747 205 466 49 442,13 49 972,91 55 518,10 49 511,03 50 071,57 55 090,11 96 101 78

Lubuski 2 527 2 302 2 338 101 759 77 610 73 090 21 308,18 21 580,60 22 666,97 21 320,35 21 699,09 24 020,87 61 56 55

Łódzki 6 334 5 908 5 881 29 979 28 553 27 465 49 916,66 49 887,45 51 455,87 50 206,51 49 965,32 53 061,71 76 76 72

Małopolski 10 522 9 666 9 972 127 446 107 510 100 728 115 127,10 116 112,43 117 897,68 115 361,03 116 833,86 121 464,15 172 123 124

Mazowiecki 13 128 13 702 13 043 544 657 528 226 320 219 148 869,20 152 628,61 157 452,15 149 996,29 152 698,65 158 870,97 192 209 199

Opolski 5 251 5 290 5 277 77 248 78 772 77 393 43 956,08 44 805,63 46 851,93 44 390,34 45 241,12 48 495,49 59 62 58

Podkarpacki 9 051 8 937 8 917 201 530 163 054 122 726 93 695,78 97 122,78 97 704,83 93 835,75 97 389,84 99 933,64 148 160 150

Podlaski 2 477 2 458 2 430 20 788 20 699 21 819 23 742,73 25 036,70 26 661,50 24 388,79 26 189,19 27 290,88 48 46 46

Pomorski 3 544 3 636 3 712 56 203 37 981 35 225 42 509,28 43 552,56 46 132,32 42 562,87 43 635,22 46 934,45 43 45 45

Śląski 19 509 20 966 20 439 135 275 134 008 140 723 180 510,78 183 901,25 196 185,33 180 755,89 184 211,19 200 931,54 265 273 171

Świętokrzyski 4 559 4 401 4 639 313 542 314 559 244 456 40 086,36 41 976,21 44 540,12 40 633,20 42 228,16 45 751,02 54 53 49

Warmińsko-Mazurski 3 323 3 257 3 203 37 643 33 214 30 795 32 963,51 34 434,72 36 758,20 33 133,14 33 924,27 36 483,54 55 57 57

Wielkopolski 7 499 7 068 7 271 360 610 320 320 266 689 60 455,24 61 003,76 68 640,83 60 629,63 61 491,68 69 944,06 175 177 168

Zachodniopomorski 3 913 4 405 4 302 309 757 244 390 101 866 34 756,59 34 975,74 36 683,03 34 433,98 35 723,61 37 656,50 57 60 49

SUMA 108 916 109 780 108 779 2 755 132,00 2 601 819,00 1 954 434,00 1 074 709,82 1 097 027,40 1 153 308,34 1 078 096,36 1 100 667,87 1 177 333,28 1 734 1 745 1 561

OW NFZ

liczba 

świadczeniodawców
liczba pacjentów liczba zestawów świadczeń

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]
wartość kontraktu [tys. zł]

 
 
Hospitalizacje pacjentów 65+ 
 Liczba hospitalizacji pacjentów w wieku 65+ stale rośnie, w 2013 roku wynosiła 2.914.023, a już w 2015 r. 

było to 3.213.569. Koszty, jakie z tego tytułu ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia, również stale rosną.  
W 2013 r. Fundusz refundował świadczenia w kwocie 10.317.350 tys. zł., a w 2015 r. był to  
11.653.888 tys. zł.  
 
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie hospitalizacji, wartości zrealizowanych świadczeń  
(tys. zł) prezentuje poniższa tabela. 
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2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 143 720 150 103 156 142 229 444 245 192 262 179 781 381,63 810 496,75 875 593,58

Kujawsko-Pomorski 99 622 106 255 111 900 136 852 140 468 149 065 553 717,12 591 997,21 652 867,96

Lubelski 118 985 123 640 127 840 192 128 202 403 210 098 600 097,21 628 724,21 688 722,12

Lubuski 42 909 45 184 48 665 68 838 74 178 79 631 241 221,67 258 447,20 275 589,01

Łódzki 136 423 143 503 149 047 195 569 200 392 208 500 682 351,86 704 113,92 764 529,13

Małopolski 159 655 165 963 171 946 273 285 284 424 295 028 861 647,19 895 521,85 987 256,53

Mazowiecki 291 777 301 347 308 615 449 834 464 840 492 195 1 626 465,13 1 695 279,22 1 814 226,02

Opolski 51 174 52 752 56 171 76 631 80 293 85 106 261 498,89 278 844,26 289 484,20

Podkarpacki 106 008 111 020 115 756 169 212 175 944 181 264 523 605,77 551 962,75 598 737,96

Podlaski 63 463 64 633 64 899 88 365 88 352 91 172 335 642,04 344 697,68 372 424,31

Pomorski 105 364 111 549 115 225 148 718 169 557 177 724 550 186,59 572 041,69 620 200,66

Śląski 230 587 243 639 255 683 306 966 320 858 339 089 1 308 540,22 1 352 942,95 1 472 093,78

Świętokrzyski 71 308 75 299 78 393 122 749 128 170 132 295 380 594,02 395 038,74 418 812,27

Warmińsko-Mazurski 61 999 64 648 67 623 94 703 100 055 106 468 320 280,17 337 336,29 351 537,72

Wielkopolski 153 143 159 986 167 066 231 734 245 044 257 690 841 076,12 863 499,22 946 706,58

Zachodniopomorski 86 240 91 581 95 615 128 995 141 279 146 065 449 044,66 481 105,25 525 106,01

SUMA 1 922 377 2 011 102 2 090 586 2 914 023 3 061 449 3 213 569 10 317 350 10 762 049 11 653 888

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]OW NFZ
liczba pacjentów liczba hospitalizacji

 
Legislacyjne:  
 Minister Zdrowia mając na uwadze zmiany demograficzne oraz konieczność przeciwdziałania trendom 

epidemiologicznym i chorobom cywilizacyjnym, opracował ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (Dz. U. poz. 1916). Celem regulacji jest utworzenie struktur odpowiedzialnych za koordynację 
i monitorowanie działalności władz publicznych wpływających na zmianę stanu zdrowia populacji, 
zapewnienie stabilnych mechanizmów finansowania, jak również usystematyzowanie zadań z zakresu 
zdrowia publicznego realizowanych obecnie, zapewnienie ich ciągłości, adekwatności i kompleksowości. 
W 2015 r. rozpoczęto także prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wydawanym na podstawie wyżej wymienionej 
ustawy, którego jednym z celów operacyjnych jest promocja zdrowia i promocja aktywnego starzenia się. 
Dzięki realizacji tego celu będzie możliwe wzmocnienie działań polegających na zapobieganiu chorób 
i problemów zdrowotnych w różnych grupach wiekowych, a także umożliwienie jak najdłuższego 
pozostawania w zdrowiu, które jest warunkiem pełnego uczestnictwa w pracy, życiu społecznym 
i rodzinnym.  

 
Programowe:  
MRPiPS 
Realizacja Programu ASOS 
 Działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej wśród osób starszych oraz pogłębienia świadomości jej 

znaczenia jako czynnika prewencji chorób przewlekłych wywołanych niezdrowym stylem życia 
(nieprawidłowa dieta, niedostateczna aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, 
używanie narkotyków), prowadzone są w ramach Programu ASOS przez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty uprawnione do udziału w konkursie ofert.  

 W ramach II Priorytetu Programu ASOS wyodrębniono kierunek działania Aktywność fizyczna osób 
starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych, w ramach którego zostało dofinansowanych 
49 projektów na kwotę ok. 3.6 mln zł. 

 W ramach priorytetu IV Programu ASOS – Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) zgodnie 
z planowanymi kierunkami działań, realizowane są projekty w zakresie:  
– szkoleń dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym);  
– wspierania różnych form samopomocy;  
– wspierania rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na działalności 

wolontariuszy; 
– rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, 

poradniczo-doradczych, sportowych i  turystycznych.  
 W 2015 r. w ramach Priorytetu IV zostało dofinansowanych 61 projektów na łączną kwotę ok. 5.6 mln zł. 
Realizacja Programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 
 Uchwałą nr 34 z dnia 17 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Program Wieloletni „Senior- WIGOR" na 

lata 2015-2020 (M.P. z dnia 13 kwietnia 2015 r., poz. 341). Edycja 2015 realizowana była od lipca 2015 r. 
do grudnia 2015 r. Wielkość środków z budżetu państwa na realizację Programu w  2015 r. wyniosła  
ok. 21 mln zł w ramach których otworzono 98 dziennych domów „Senior-WIGOR”. Domy te zapewniają 
odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-
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rekreacyjną. 
 Przyjęto, że w pierwszym roku z placówek będzie korzystało średnio po ok. 20 osób, a średni okres 

korzystania będzie wynosił maksymalnie 6 miesięcy.  
 Szacowany koszt adaptacji i wyposażenia jednego Dziennego Domu „Senior-WIGOR" wynosił do  

250 tys. zł. 
Realizacja projektu „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi”  
 MRPiPS realizuje projekt pt. „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi”  

- w ramach Programu PROGRESS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na zlecenie 
Ministerstwa w 2015 r. Bank Światowy dokonał przeglądu systemu opieki długoterminowej (ODT)  
w Polsce. Przegląd ten zawiera szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej nad 
osobami starszymi, a także opis systemów istniejących w wybranych krajach, które mogą posłużyć jako 
punkt odniesienia dla stworzenia systemu polskiego.  

 Wyniki niniejszego przeglądu mają służyć m.in. przygotowaniu zaleceń strategicznych dotyczących 
rozwoju systemu opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce. 

 Główne zalecenia dla rozwoju procesu rozbudowania istniejącego systemu opieki długoterminowej Polsce 
wynikające z raportu Banku Światowego pn. „Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej  
w starzejącej się Polsce. Uwagi na potrzeby opracowania polityki dotyczącej opieki długoterminowej” 
zakładają konieczność: 

 rozwoju wykwalifikowanej siły roboczej na potrzeby opieki długoterminowej oraz dopracowanie 
zachęt zwłaszcza dla osób młodych, aby podejmowały kształcenie w kierunku zawodów opiekuńczych 
oraz kobiet w wieku 50+, które z różnych powodów musiały zrezygnować z kontynuacji pracy 
zawodowej, a chcą powrócić na rynek pracy; 

 wykorzystywania nowych technologii dla propagowania „starzenia się we własnym domu”; 

 wzmacnianie roli społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w opiece długoterminowej 
poprzez podejście deinstytucjonalizacji opieki społecznej, tam gdzie jest to możliwe. 

 
Instytucjonalne:  
- 
Inne:  
- 

Finansowanie: 
 Projekt pt. „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi”  w ramach Programu 

PROGRESS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
 Źródłem finansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym jest 

budżet państwa – w ramach limitów wydatków zaplanowanych corocznie w odpowiednich częściach 
budżetu państwa, a w odniesieniu do zadań realizowanych z wykorzystaniem państwowych funduszy 
celowych, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w ramach rocznych planów finansowych tych funduszy. 
Ramy finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego zostały określone w ustawie z 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym. Zgodnie z art. 13 ustawy o zdrowiu publicznym wymienione zadania  
są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji: ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze 
środków państwowych funduszy celowych, innych ministrów lub centralnych organów administracji 
rządowej realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym ze środków państwowych funduszy 
celowych, oraz agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a także jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Osiągnięte efekty:  
 Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie 

w ramach Priorytetu IV Programu ASOS objęły wsparciem ok. 88.000 osób starszych. 
 Przeprowadzenie prac legislacyjnych oraz przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania przepisów ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Działanie związane z przyjęciem ustawy z 11 dnia września 2015 r. o zdrowiu publicznym zrealizowane 

zostało zgodnie z planem. 
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NARZĘDZIE 65: PRZESUWANIE EFEKTYWNEGO WIEKU DEZAKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Narzędzie 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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące: 
- 

Działania realizowane w 2015 r.:  
Legislacyjne:  
- 
Programowe: 

Realizacja Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ 
 W 2015 r., zarządzeniem nr 39 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2014 roku, powołana 

została Rada Konsultacyjna do spraw realizacji rządowego Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 +” (Program 50+).  Ma ona umożliwić spełnienie 
potrzeby większej koordynacji działań na rzecz wsparcia osób 50+, respektując przy tym autonomię 
województw w kształtowaniu polityki rynku pracy. W jej skład zaproszeni zostali przedstawiciele 
samorządu terytorialnego, ministerstw, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych. Pierwsze 
posiedzenie Rady odbyło się w dniu 27 marca 2015 roku.  

 W ramach realizacji celów zapisanych w Programie 50+, w 2015 r. zorganizowano cykl 4 konferencji 
regionalnych „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 
50+”, których celem było zwrócenie uwagi, potencjalnych realizatorów różnych form wsparcia osób 50+ 
na rynku pracy, na wagę tego problemu i trudności z tym związane. Konieczność podejmowania 
różnorodnych, nieszablonowych działań wspierających zatrudnienie osób 50+ wynika z ich szczególnej 
(odmiennej od osób w młodszym wieku) sytuacji zdrowotnej i psycho-fizycznej. Uczestnikami konferencji 
byli reprezentanci organizacji pozarządowych, władz rządowych i samorządowych ze wszystkich 
województw. Konferencje służyły także wymianie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej lub 
utrzymania na rynku pracy osób w starszych grupach wiekowych w celu szerszego upowszechnienie 
sprawdzonych działań wspierających te osoby. Zaprezentowano najlepsze polskie doświadczenia  
w zakresie aktywizacji osób w wieku 50+ w ostatnich latach. Przedstawiono 62 projekty zawierające 
innowacyjne podejście do aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Ostatnim spotkaniem zamykającym 
cykl konferencji była konferencja krajowa „Jak efektywnie aktywizować zawodowo na rynku pracy osoby 
w wieku 50+”. 
 

Instytucjonalne:  
- 
Inne:  
 Zgodnie z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 przyjętymi przez 

Radę Ministrów w dniu 24  grudnia 2013 r., dążeniem organów administracji publicznej wszystkich szczebli 
oraz innych organizacji i instytucji jest przyjmowanie i realizowanie zadań prowadzących do stworzenia 
warunków do godnego i zdrowego starzenia się. Jednym z pięciu obszarów kluczowych założeń polityki 
senioralnej jest aktywność zawodowa osób 50+. 

 Podczas licznych wydarzeń, konferencji i spotkań oraz wśród środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
promowane były założenia dotyczące aktywności zawodowej osób 50 + w zakresie obejmującym: 

 przygotowanie do pracy – system edukacji i szkoleń (rozwój form typu distance learning, e-learning, 
blended learning; wypracowanie i upowszechnienie rozwiązań ułatwiających pracodawcom z małych  
i średnich przedsiębiorstw organizację szkoleń dla swoich pracowników); 

 zarządzanie wiekiem i ergonomia (jednoczesne zachęcanie pracowników do pozostania  
w zatrudnieniu oraz podejmowane działań zmierzających do utrzymywania zdolności do pracy 
zawodowej pracownika, przez m.in. podnoszenie kwalifikacji, modyfikację powierzonych zadań celem 
dostosowania ich do zmieniających się wraz z wiekiem możliwości pracownika); 

 wspieranie instytucji rynku pracy w aktywizowaniu osób 50+ (analizy rynku pracy, badania, 
konsultacje społeczne z pracownikami 50+). 

 Rekomendacje częściowo realizowane są także w ramach środków z Programu ASOS (realizacji projektów 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione). 
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Finansowanie:  
 Na działanie związane z promowaniem najlepszych form wsparcia osób 50+ na rynku pracy wydatkowano 

154.405 zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
 W konferencjach wzięło udział 670 osób, głównie przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji 

zajmujących się rynkiem pracy, instytucji pomocy społecznej oraz pracodawców, reprezentujących 
wszystkie 16 województw, które pozyskały i uzupełniły wiedzę nt. najlepszych form wsparcia osób 50+ na 
rynku pracy. 

 Konferencje służyły realizacji Celu 3 Programu, tj. zwiększeniu skuteczności i efektywności działań 
promujących zatrudnienie i aktywność zawodową oraz Celu 5 Programu, tj. rozwijaniu współpracy 
pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wspierania osób 50+ na rynku pracy. Prezentacja  
tzw. dobrych praktyk i wymiana doświadczeń między regionami i instytucjami zarówno sektora 
publicznego, jak i niepublicznego oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie aktywizacji 
zawodowej osób w wieku 50+ jest jednym z najlepszych sposobów poszukiwania najbardziej skutecznych 
metod wsparcia na rynku pracy. Powinna ona stać się stałą płaszczyzną współpracy, istotną dla sieci 
koordynacji na wszystkich szczeblach. 

 

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

NARZĘDZIE 66:  PROMOCJA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ SENIORÓW –  „SREBRNA 

GOSPODARKA”  

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: 
MRPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MEN, MSiT 

Działania realizowane w 2015 r.:  
 Informacje na temat realizowanych przez MEN w 2015 r. działań dotyczących Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji znajdują się w opisie Narzędzia nr 45. W 2015 r. MEN nie prowadził innych działań związanych 
z tym narzędziem. 

 Mając na uwadze konieczność aktywizowania różnych grup społecznych oraz szerokiej promocji 
aktywności ruchowej, MSiT kontynuowało zapoczątkowany w 2014 r. ogólnopolski projekt „Aktywność 
Fizyczna Osób Starszych” („AFOS”). Inicjatywa opracowania i wdrożenia projektu upowszechniania 
aktywności fizycznej osób starszych, pojawiła się w wyniku analizy i oceny aktualnej sytuacji stanu potrzeb 
i oczekiwań w sferze utrzymania odpowiedniego poziomu potencjału biologicznego człowieka, wobec 
wydłużającego się czasu trwania życia ludzkiego. Głównymi celami, które chciano osiągnąć poprzez 
systematyczną aktywność ruchową osób starszych były utrzymanie sprawności, samodzielności oraz 
niezależności.  

 Projekt zakładał organizację przedsięwzięć aktywizujących ludzi w starszym wieku  
w następujących formach: 

 aktywność rekreacyjna – różne formy indywidualnego lub grupowego czynnego wypoczynku opartego 
na aktywności fizycznej; 

 aktywność prewencyjna – mająca zapobiegać przedwczesnemu i patologicznemu starzeniu się, 
powiązana z prozdrowotnym stylem życia - właściwym odżywianiem i aktywnością społeczną. 

 W 2015 r. w ramach programu AFOS zostały zrealizowane wyłonione w otwartym konkursie  
i dofinansowane m.in. następujące zadania: 
– „Bądź w olimpijskiej formie”, w ramach którego znani sportowcy – olimpijczycy (Ambasadorem 

Programu jest Władysław Kozakiewicz) prowadzą pokazowe zajęcia z seniorami, promując aktywność 
fizyczną i zachęcając do podjęcia systematycznych ćwiczeń.  

–    „Uniwersytety Trzeciego Wieku bez granic: seniorzy na start!” – ogólnopolska kampania 
informacyjno-edukacyjna, skierowana do osób starszych będących słuchaczami uniwersytetów 
trzeciego wieku, promująca korzyści płynące z systematycznie uprawianej aktywności fizycznej.  
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– „Ogólnopolski program aktywizacji osób starszych zmagających się z otyłością 2015” – Program 
obejmujący cykl spotkań rekreacyjnych na świeżym powietrzu w 5 miastach Polski, adresowany do 
osób w wieku 55+ mających problem z nadwagą. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów nordic walking, których zadaniem było dbanie o profesjonalny  
i bezpieczny przebieg zajęć, dostosowując go każdorazowo do potrzeb i możliwości grupy 
uczestniczącej w zajęciach. 

 
Legislacyjne: 
- 
Programowe: 
 Realizacja programu ASOS: głównym celem programu ASOS jest stworzenie osobom starszym warunków 

do poprawy jakości życia poprzez promocję aktywności społecznej. Program zakłada m.in. dofinansowanie 
sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz środowisk seniorskich (komponent konkursowy).  

 W 2015 r. nadal działała Rada do spraw Polityki Senioralnej, organ pomocniczy Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej, który uczestniczył w tworzeniu polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Rada 
ma charakter konsultacyjny, jej obrady odbyły się dwa razy w 2015 r.  

 Działania programu ASOS prowadzone są w ramach: 
– Priorytetu II - Aktywność społeczna, promującego integrację wewnątrz- i międzypokoleniową  

– w ramach którego realizowanych jest 198 projektów o wartości 15.3 mln zł,  
– Priorytetu III - Partycypacja społeczna osób starszych, w ramach którego realizowanych jest  

58 projektów o wartości 5.4 mln zł. 
 Realizacja Programu 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. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne:  
- 

Finansowanie:  
 Na realizację zadań MSiT przeznaczyło 1.000.000 zł ze środków budżetu państwa (cz. 25). 
 W ramach Priorytetów II i III Programu ASOS dofinansowano projekty na kwotę ok. 20.7 mln zł. 
 Na realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wydatkowano kwotę 1.482 tys. zł. 
 

Osiągnięte efekty:  
 Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie  

w ramach Priorytetu II i III Programu ASOS objęły swoim działaniem ok. 87.000 osób starszych. 
 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 2015 r. dofinansowano 25 projektów 
wpisujących się w tę sferę na łączną kwotę 1.482 tys. zł.  

 W zadaniach z zakresu promocji aktywności fizycznej osób starszych wzięło udział 10.908 osób. 
 

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

Działania realizowane w 2015 r.:  
Geriatryczne oddziały szpitalne 
 Liczba geriatrycznych oddziałów szpitalnych rok rocznie rośnie. W 2015 r. 54 świadczeniodawców 

posiadało takie oddziały. Liczba pacjentów leczonych w 2015 roku wynosiła 26.668. Wartość kontraktu 
zawartego na tego rodzaju świadczenie w 2015 roku wyniosła 86.188 tys. zł.  
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie zestawów świadczeń, wartości zrealizowanych 
świadczeń (tys. zł), wartości kontraktu (tys. zł) oraz liczbie świadczeniodawców zawiera poniższa tabela:  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 1 768 1 742 1 820 1 935 1 927 2 013 5 554,10 5 359,46 5 820,83 5 534,78 5 353,71 5 830,81 5 5 5

Kujawsko-Pomorski 726 742 898 786 820 994 1 927,90 1 900,16 2 570,87 1 927,90 1 900,29 2 570,87 1 1 2

Lubelski 2 201 2 260 3 193 2 871 2 854 4 020 8 189,55 7 869,46 11 333,08 8 140,47 7 849,80 11 339,23 3 6 6

Lubuski 1 147 1 159 1 205 1 287 1 328 1 379 3 105,52 3 229,74 3 348,21 3 105,60 3 234,07 3 375,53 2 2 2

Łódzki 471 569 559 499 603 588 1 121,52 1 751,88 1 837,77 1 122,87 1 755,02 1 837,84 2 2 2

Małopolski 3 052 3 104 4 367 3 565 3 574 4 990 9 848,52 9 367,60 14 125,85 9 853,69 9 372,43 14 125,23 3 6 6

Mazowiecki 145 525 616 146 547 635 374,21 1 492,51 1 786,55 374,21 1 493,14 1 786,55 1 2 8

Opolski 1 309 1 284 1 468 1 409 1 409 1 621 3 774,85 3 870,68 4 395,79 3 808,95 3 881,49 4 402,48 2 2 2

Podkarpacki 1 037 1 269 1 839 1 286 1 531 2 190 3 584,86 4 234,84 6 152,65 3 578,59 4 234,88 6 129,92 2 3 3

Podlaski 621 646 643 660 708 683 1 920,00 1 900,03 1 919,06 1 920,00 1 900,18 1 919,06 1 1 1

Pomorski - - - - - - - - - - - - - - -

Śląski 6 690 7 063 7 619 7 336 7 708 8 346 20 687,30 22 388,13 25 210,67 20 624,54 22 380,32 25 355,33 12 12 12

Świętokrzyski 234 952 1 169 260 1 092 1 355 728,03 2 938,37 3 668,69 728,05 2 955,11 3 668,86 1 2 2

Warmińsko-Mazurski - - - - - - - - - - - - - - -

Wielkopolski 972 971 1 048 1 167 1 138 1 227 2 873,67 2 947,43 2 989,83 2 739,72 2 951,51 2 997,07 2 2 2

Zachodniopomorski 190 212 224 214 248 262 657,10 774,34 849,52 659,62 774,38 849,52 1 1 1

SUMA 20 563 22 498 26 668 23 421 25 487 30 303 64 347 70 025 86 009 64 119 70 036 86 188 38 47 54

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]
wartość kontraktu [tys. zł]

liczba 

świadczeniodawcówOW NFZ
liczba pacjentów liczba zestawów świadczeń

 
 
Poradnie geriatryczne 
 Liczba poradni geriatrycznych rok rocznie zwiększa się i w 2015 roku wynosiła 81. W poradniach 

geriatrycznych leczyło się w 2015 roku 19.622 pacjentów. Wartość kontraktu zawartego na ten zakres 
świadczeń wyniosła 3.023,76 tys. zł.  
Szczegółowe informacje o liczbie pacjentów, liczbie zestawów świadczeń, wartości zrealizowanych 
świadczeń (tys. zł), wartości kontraktu (tys. zł) oraz liczbie świadczeniodawców zawiera poniższa tabela: 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dolnośląski 392 417 540 1 114 1 220 1 497 52,95 59,47 76,53 53,99 59,48 82,43 5 5 5

Kujawsko-Pomorski 1 624 1 998 2 089 5 329 6 343 6 206 192,18 225,22 230,88 218,83 219,31 234,46 1 1 2

Lubelski 626 445 434 2 087 1 196 1 174 87,31 36,55 47,57 87,76 36,55 47,62 3 6 6

Lubuski 190 123 117 350 283 296 12,47 9,40 13,82 12,47 9,48 26,87 2 2 2

Łódzki 651 487 559 3 012 1 021 1 312 134,04 26,78 46,91 134,11 46,69 145,71 2 2 2

Małopolski 2 832 3 094 4 012 12 988 13 001 15 922 568,85 541,15 695,67 569,51 540,44 701,73 3 6 6

Mazowiecki 1 763 1 897 2 173 7 262 6 856 7 675 348,21 346,61 353,94 408,89 346,64 332,71 1 2 8

Opolski 745 1 072 1 118 2 113 3 476 3 567 107,61 179,50 168,28 118,70 179,45 173,91 2 2 2

Podkarpacki 47 53 52 161 151 114 5,55 4,81 3,71 5,56 4,81 3,77 2 3 3

Podlaski 996 1 201 1 251 2 214 2 557 2 605 94,07 115,68 132,98 94,07 115,79 132,99 1 1 1

Pomorski 1 496 642 668 3 472 1 709 1 822 133,98 72,92 82,84 134,59 73,04 82,47 12 12 12

Śląski 4 605 4 988 5 045 16 655 17 828 17 213 819,63 876,79 879,74 819,08 876,92 885,49 1 2 2

Świętokrzyski 401 423 338 1 919 2 088 1 019 109,18 113,03 52,88 113,73 114,30 60,29 2 2 2

Warmińsko-Mazurski 130 309 0,00 0,00 15,43 0,00 0,00 13,63 1 1 1

Wielkopolski 245 534 814 615 1 222 1 870 22,17 45,84 80,76 22,23 45,90 80,84 2 3 3

Zachodniopomorski 178 207 282 403 487 624 11,55 14,55 18,83 11,56 14,55 18,84 1 1 3

SUMA 16 791 17 581 19 622 59 694 59 438 63 225 2 699,77 2 668,28 2 900,77 2 805,07 2 683,36 3 023,76 73 79 81

OW NFZ
liczba pacjentów liczba zestawów świadczeń

wartość rozliczonych jednostek 

rozliczeniowych [tys. zł]
wartość kontraktu [tys. zł]

liczba 

świadczeniodawców

 
 
 W celu zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych dla pacjentów w wieku 

starszym w 2015 r. wprowadzono nowe produkty:  
– kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego, 
– geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego.  
Nowe zakresy skierowano do osób z terenów wiejskich oraz obszarów, na których nie ma poradni 
kardiologicznych i geriatrycznych, osób cierpiących na schorzenia kardiologiczne oraz korzystających  
z usług lekarza geriatry.   

 
Legislacyjne: 
 Rozpoczęto prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt przekazano do konsultacji 
publicznych 17.12.2015 r.). W projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw podjęto się zwalczania zjawiska 
braku faktycznego dostępu starszych osób do leczenia ze względów ekonomicznych. Osoby te, z powodu 
chorób towarzyszących zaawansowanemu wiekowi, często kilku chorób współistniejących, zmuszone są 
przeznaczyć na leki dużą część swojego dochodu miesięcznego, a często rezygnują z leczenia ze względów 
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finansowych. 
Podstawowym założeniem projektowanych zmian legislacyjnych jest przyznanie świadczeniobiorcom po 
ukończeniu przez nich 75 roku życia uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze obwieszczenia. W wykazie tym ujęte zostałyby  
w szczególności leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 
objęte decyzją o refundacji, związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki dla tej grupy 
uprawnionych świadczeniobiorców przepisywać będzie mógł lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub 
pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, których wyboru dokonała dana osoba. Dodatkowo 
uprawnienie to zostało również przyznane lekarzom ordynującym leki pro auctore i pro familiae. 

 Z dniem 15 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r.  
w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie  
(Dz. U. poz. 1376), w skutek której to reorganizacji rozszerzony został zakres działalności Instytutu  
o geriatrię i dziedziny pokrewne (psychogeriatrię, neurogeriatrię, neuroortopedię, onkologię, chirurgię 
ogólną, chirurgię onkologiczną, diabetologię, gastroenterologię i kardiologię dla osób powyżej 60 roku 
życia).  
Zgodnie ze Statutem Instytutu, przedmiotem działania Instytutu w zakresie geriatrii i gerontologii jest: 

 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich przystosowywanie, 

 prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich,  

 kształcenie kadry medycznej, 

 uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia.  
Ponadto do zadań Instytutu należy m.in. opracowywanie standardów medycznych i wytycznych  
w zakresie: 

 procedur geriatrycznych, reumatologicznych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych, 

 opieki nad osobami starszymi, chorymi przewlekle i niesamodzielnymi, 

 farmakoterapii osób starszych, chorych przewlekle i niesamodzielnych, 

 warunków udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w geriatrii. 
Ponadto ww. rozporządzeniem zmieniona została nazwa Instytutu na Narodowy Instytut Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. 

 
Programowe: 
 Realizacja 22 projektów w obszarze lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb 

szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych w ramach 
programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych dofinansowanego z MF EOG i NMF. W zakresie wskazanego obszaru nie ma 
wydzielonych oddzielnych środków na działania skierowane do osób starszych oraz na wsparcie dla osób 
przewlekle chorych i niesamodzielnych, projekty mają na ogół charakter komplementarny i ich realizacja 
wspiera obie ww. grupy społeczne. 

 
Instytucjonalne: 
- 
Inne: 
 Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Klinik i Budynków Reumatologii Narodowego 

Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie  
w latach 2014-2017” 

Finansowanie: 
 Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane 

będą z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy  
o refundacji, obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy 
między ceną detaliczną danego produktu a wysokością limitu finansowania. Zakres tego uprawnienia nie 
narusza obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia do finansowania w ramach limitu finansowania ze 
środków publicznych, uprawnień, o których mowa w art. 43 i art. 44–46 ustawy, oraz uprawnienia 
wynikającego z art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20, z późn. zm.). 

 Dostosowanie pomieszczeń i oddziałów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher do potrzeb w dziedzinie geriatrii było realizowane w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Klinik i Budynków Reumatologii Narodowego Instytutu 
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Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie w latach  
2014-2017”, które wprowadzone zostało do finansowania z części 46 – Zdrowie budżetu państwa  
w 2014 r., z planowanym terminem zakończenia w 2016 r. Całkowity koszt realizacji programu 
modernizacji Instytutu wynosi 22 280 tys. zł, w tym z budżetu państwa zaplanowano środki w kwocie 
19.564 tys. zł. W roku 2015 przekazana została dotacja w wysokości 3.454 tys. zł. 

 Na realizację zadań w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do 

trendów demograficzno-epidemiologicznych przeznaczono w 2015 r. łącznie kwotę w wysokości 

61.221.473,52 zł. 

Osiągnięte efekty:  
 Oczekiwanym efektem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest poprawa stanu 
zdrowia w obrębie populacji seniorów przez przejęcie przez budżet państwa części ciężaru finansowania 
niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 
stosowanych przez te osoby. Takie działanie będzie miało korzystny wpływ na seniorów powyżej 75 roku 
życia w wymiarze nie tylko zdrowia fizycznego, ale również w sferze psychologicznej i emocjonalnej.  
W tym kontekście projekt może również przynieść dodatni efekt w postaci zmiany odbioru rzeczywistości 
przez osoby starsze, przyczynić się do aktywizacji tych osób itp.  
W ujęciu prawnym, jako zakładany efekt projektowanych zmian, można postrzegać również osiągnięcie 
zgodności z art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (który stanowi, że władze publiczne 
obowiązane są zapewnić szczególną opiekę zdrowotną m.in. w stosunku do osób w podeszłym wieku). 
Projektowane przepisy mają zatem za zadanie doprowadzenie do stanu, w którym przywołany wymóg 
konstytucyjny zostanie urealniony poprzez namacalne, odczuwalne działania zmierzające do pomocy 
ludziom, którzy z racji wieku znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. Osób tych nie sposób 
pozostawiać bez wsparcia ze strony władz publicznych.  
Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska emerytów i rencistów, w których 
gospodarstwach domowych kwota wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję. Osoby chore  
w podeszłym wieku uzyskają dostęp do leków ważnych z punktu widzenia ich zdrowia – wiele z tych osób 
nie mogło sobie dotychczas pozwolić na leczenie i rezygnowało z realizacji recept i zakupu przepisanych 
leków, a więc nie podejmowało lub przerywało zaordynowane leczenie z przyczyn ekonomicznych. 

 Dostosowanie pomieszczeń i oddziałów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher do potrzeb w dziedzinie geriatrii ukończone zostało w grudniu  
2015 r. – aktualnie w nowoutworzonej Klinice Geriatrii – Pododdziale Geriatrii są już udzielane świadczenia 
zdrowotne. Klinika i Poliklinika Geriatrii wraz z Pododdziałem Geriatrii liczy łącznie 31 łóżek geriatrycznych. 
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii Instytut w 2015 r. miał zawartą z NFZ umowę  
o wartości 87.152 zł 

 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw została ogłoszona i weszła w życie 12.06.2016 r. 
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TABELA WSKAŹNIKÓW ST RATEGI I  ROZWOJU KAPI TAŁU LUDZKIEGO 2020 .  

Legenda: 
Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na poprawę zjawiska w stosunku do wartości w roku poprzednim. 

Kolorem czerwonym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na pogorszenie zjawiska w stosunku do wartości w roku poprzednim. 

Kolorem żółtym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na utrzymanie zjawiska na tym samym poziomie w stosunku do wartości 
w roku poprzednim. 

WSKAŹNIK GŁÓWNY 

HDI  
(HUMAN 

DEVELOPMENT INDEX) 
(Wskaźnik Rozwoju 

Społecznego) 

WARTOŚĆ 
BAZOWA  

(2011 r.): 0.813  
(39 miejsce  
w rankingu)  
wg  UNDP 

WARTOŚĆ  
w 2013 r.: 

0.834  
(35 miejsce w 

rankingu)  
wg UNDP 

WARTOŚĆ  
w 2014 r.: 

0.843 
 (36 miejsce  
w rankingu)  

wg UNDP 

WARTOŚĆ  
w 2015 r.: 

(b.d. za 2015 r.) 

WARTOŚĆ DOCELOWA 
(2020 r.): 0,820  

(nie niższe niż 35 miejsce  
w rankingu)  

wg UNDP 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – WZROST ZATRUDNIENIA 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 
 

Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

1 

Współczynniki 
aktywności 
zawodowej osób w 
grupach 
wiekowych 15 lat i 
więcej29 
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% 

 
 
 
 
 
 

56,2%  
48,4% 
64,6% 
56,3% 
56,0% 

 
 
 
 
 
 

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% 

 
 
 
 

36,7% 
28,3% 
46,7% 
37,7% 
35,1% 

 
 
 
 

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% 

 
 
 
 

67,8% 
60,9% 
74,7% 
68,4% 
66,8% 

 
 
 
 

71,0% 
69,0% 
73,0% 
73,2% 
69,0% 

 

GUS 

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% 

 
 

 
 

44,5% 
37,0% 
51,5% 
41,4% 
47,8% 

 
 
 
 

44,2% 
38,3% 
52,0% 
41,2% 
50,2% 

 GUS 

                                                             
29 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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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

5 

Odsetek osób 
zatrudnionych na 
podstawie umów 
na czas określony 
w grupach 
wiekowych: 
15-24 lata 
25-49 lat 

 
 
 

 
 

 
65,6% 
24,9% 

 
 
 
 

 
 

68,6% 
25,5% 

 
 
 

 
 

 
71,2% 
27,1% 

 
 
 

 
 

 
72,6% 
27,0% 

 
 
 
 

 
 

64,0% 
23,3% 

 
 
 
 

 
 
 
 

GUS 

6 

Wskaźnik 
zatrudnienia kobiet 
z najmłodszym 
dzieckiem w wieku 
do 5 lat 

57,7% 59,1% 61,8% 64,1% 63%  GUS 

7 
Stopa bezrobocia 
absolwentów szkół 
wyższych  

20,5% 23,0%  21,0% 19,1% 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% 

 
 
 
 

51,9% 
44,7% 
59,8% 
52,2% 
51,6% 

 
 
 
 

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% 

 
 
 
 

62,9% 
56,6% 
69,2% 
64,0% 
61,3% 

 
 
 
 

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% 76,6% 65,0% 

 

MRPiPS 
 

11 

Udział 
zaktywizowanych 
bezrobotnych w 
odpływie 
bezrobotnych  

12,6% 17,7% 18,1% 19,6% 25%  
MRPiPS 

 

12 

Efektywność 
zatrudnieniowa 
(z uwzględnieniem 
zatrudnienia 
subsydiowanego)  

55,7% 63,4% 76,3% 75,2630 58% 67%31 
MRPiPS 

 

13 

Średni czas 
pozostawania bez 
pracy 
zarejestrowanych 
w urzędzie pracy 
bezrobotnych,  

11 12,1 12,9 12,6% 9  
MRPiPS 

 

                                                             
30 Od 2015 roku zmieniono źródło i sposób ustalania wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, co powoduje brak podstaw 
metodologicznych do porównań wprost  wartości wskaźnika w poszczególnych latach.   
31 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%, MRPiPS zaproponowało nową wartość docelową 67%. 
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

w miesiącach  

14 

Wiek wejścia na 
rynek pracy 
(najniższy wiek w 
którym 
przynajmniej 50% 
młodych jest 
aktywna 
zawodowo)32 

22 lata 21 lat 21 lat 22 lata ≤22 lata  GUS 

15 

Stopa bezrobocia 
absolwentów szkół 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe: 
policealnych i 
średnich 
zawodowych oraz 
zasadniczych 
zawodowych33 

40,6 % 43,2% 38,8% 33,8% 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% 56,3% 45%  
MRPiPS 

 

17 

Udział kobiet 
powracających na 
rynek pracy po 
urodzeniu dziecka 
w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych 
bezrobotnych 

10,4% 11,1% 12,3% 13,3% 8%  
MRPiPS 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – WYDŁUŻENIE OKRESU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I ZAPEWNIENIE LEPSZEJ JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA  
OSÓB STARSZYCH 

Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

18 

Odsetek osób w 
wieku 55-74 lat 
uczestniczących w 
kształceniu lub 
szkoleniu  

0,6% 0,7% 0,8% 0,6% 

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 61,6 roku 63,5 roku  ZUS  

20 

Odsetek dzieci w 
wieku do 3 lat 
objętych opieką 
instytucjonalną 
 

3,7% 5,7% 7,2% 8,3% 33%  MRPiPS 

21 

Odsetek dzieci w 
wieku 3-5 lat 
objętych opieką 
przedszkolną, w 
podziale: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MEN 

                                                             
32 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/inżyniera. 
33 Stopa bezrobocia absolwentów w wieku 15-30 lat. 

http://m.in/
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

Ogółem: 
Miasto: 
Wieś: 

69,2% 
84,1% 
49,3% 

74,1% 
81,8%                         
63,6% 

79,4% 
86,4% 
69,7% 

84,2% 
90,7% 
75,2% 

90% 
94% 

85%34 

21
b 

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% 

 
 
 
 
 

77,3% 
86,2% 
64,9% 

 
 
 
 
 

85% 
91% 
77% 

 

MEN 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

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% 

 
 
 
 

9,5% 
5,9% 

14,4% 
10,2% 
8,1% 

 
 
 
 

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 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

23 

Wskaźnik 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
w wieku 16-64  

20,7 % 20,9% 21,3% 21,0% 27%  GUS 

24 

Wskaźnik 
zagrożenia 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
(wskaźnik 
zbiorczy)35 

27,2% 25,8% 24,7% 

Dane za 
2015 r. 
będą 

dostępne 
na pocz. 
2017 r. 

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% 53,4% 50%  MEN 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

26 

Wskaźnik bierności 
społecznej 
młodzieży, NEET 
(not in 
employment, 
education or 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 GUS 

                                                             
34 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. 
35 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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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

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% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,6% 
20,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,2% 
18,0% 

27 
Liczba rodzin, która 
korzysta z usług 
asystentów rodziny 

bd36 31 506 37 876 41 739 59 000 
 

MRPiPS 

28 

Udział dzieci 
umieszczonych w 
rodzinnych 
formach pieczy 
zastępczej w 
ogólnej liczbie 
dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej   
 

71% 75% 75% 

 
 

75% 
 

90% 

 

MRPiPS 

29 

Liczba mieszkań 
przypadająca na 
1000 mieszkańców 
  

350,437 359,938 363,3 367,3 388  GUS 

30 

Odsetek osób 
należących do 
mniej 
uprzywilejowanych 
grup społecznych39, 
które regularnie 
(przynajmniej raz 
w tygodniu) 
korzystają z 
Internetu 

40% 
 

42,0% 45,8% 46,9% 

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% 35,56%40 35% 

 

MS 

 
CEL SZCZEGÓŁOWY 4 – POPRAWA ZDROWIA OBYWATELI ORAZ EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

32 

Zgony 
noworodków (0-27 
dni życia) na 1000 
urodzeń żywych 

3,2‰ 3,1‰ 2,9‰ 
 

2,9‰ 
 

Obniżenie 
wartości 

wskaźnika 

Niedostępne są 
jeszcze 
prognozy 
naukowe 
pozwalające na 
określenie 
wartości 
docelowej 
wskaźnika 

 
GUS 

                                                             
36 Instytucja asystenta rodziny została określona ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 
2012 r. 
37 Dane NSP 2011 wg stanu na 31 marca 2011 r. Wartość wg stanu na 31 grudnia 2011 r. przygotowana na podstawie Bilansu zasobów 
mieszkaniowych z uwzględnieniem wyników NSP 2011 wyniosła 352,6. 
38 Wartość skorygowana przez GUS. Poprzednio podana wartość: 359,8. 
39 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. 
40 Średnia wartość w 2015 r. Najwyższą wartość wskaźnika w 2015 roku odnotowano na poziomie 36,58%. 
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

33 
Współczynnik 

dzietności (TFR) 
1,30 1,26 1,29 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 l. 

Mężczyźni 
72,4 l. 

 

Kobiety 
81,1 l. 

Mężczyźni 
73,1 l. 

Kobiety 
81,6 l. 

Mężczyźni 
73,8 l. 

Kobiety 
81,6 l. 

Mężczyźni
73,6 l. 

Kobiety 
81,3 l. 

Mężczyźni 
74,0 l. 

Na podstawie 
wyników 
przyjętych do 
prognozy w 
2014 r.41 
upowszechnione 

pod koniec  
2013 r. 

GUS 

35 

Zgony z powodu 
nowotworów 

złośliwych  
(C 00- C97) na 100 

tys. ludności  
ogółem,42 w tym: 

 

239,3 
(2011r.) 

 
 
 
 

 
 

245,9 
(2012) KRN 

244,4 
(2013)                               
GUS 

 
 
 

 
 
 

245,55 
(2013) KRN 

248,3 
(2014)  

GUS 
 
 
 
 

Zgony 
według 

przyczyn za 
2015 będą 
dostępne w 

styczniu 
2017 r. 

Spadek liczby 
zgonów na 

100 tys. 
mieszkańców 

z powodu 
nowotworów 

do  
206,1/100 

tys. 
 

Wartość bazowa 
oraz wartość w 
2013 wskazana 
na podstawie 
danych GUS. 
Wartość  
w 2014 r. 
wskazana 
na podstawie 
danych 
opublikowanych 
w 2014 r.                   
przez KRN, 
obrazujących              
stan na                  
2012 r.43 

GUS/NIZP-
PZH 

 
 

 

nowotwór złośliwy 
sutka (C 50) 

 
 

27,4 kobiet 
(2011r.) 

 
 

 
28,1 

(2012 r.) 
28,03 

(2012) KRN 
 

 
 

29,27 
(2013) KRN 

30,1 
(2014) GUS 

 
 

Zgony 
według 

przyczyn za 
2015 będą 
dostępne w 

styczniu 
2017 r. 

Spadek liczby 
zgonów na 

100 tys. 
mieszkańców 

z powodu 
raka piersi  do 

22,6 kobiet 
/100 tys.) 

 

GUS/NIZP-
PZH 

 

 

 
nowotwór szyjki 

macicy 
(C53) 

 

8,3 
(2011r.) 

 

 
 

8,4 
(2012 r.) 

8,39 
(2012) KRN 

 

 
 

8,40 
(2013) KRN 

8,2 
(2014) GUS 

 

Zgony 
według 

przyczyn za 
2015 będą 
dostępne w 

styczniu 
2017 r. 

Spadek liczby 
zgonów na 

100 tys. 
mieszkańców 

z powodu 
raka szyjki 

macicy do 3,5 
kobiet/ 

100 tys.) 

 

GUS/NIZP-
PZH 

 

35
b 

Zgony z powodu 
chorób układu 
krążenia ( I 00 –I 
99) na 100 tys. 
ludności – 
ogółem44, w tym: 

440,9 
(2011 r.) 

 

461,2 
(2012 r.) 

460,8 
(2013 r.) 

GUS 
 

441,1 
(2014 r.) 

GUS 
 

Zgony 
według 

przyczyn za 
2015 r. 
będą 

dostępne w 

Spadek liczby 
zgonów na 

100 tys. 
mieszkańców 

z powodu 
chorób 

 

GUS/NIZP-
PZH45 

                                                             
41 Por: GUS - Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014 r. 
42 W pozycji 35 zostały przedstawione współczynniki zgonów w wyniku określonych przyczyn. Dane stanowią relację liczby zgonów i liczby 
ludności (liczba osób zmarłych w wyniku danej przyczyny na 100 tys. ludności określonej płci i wieku). 
43 KRN – CO-Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w W-wie,  Nowotwory Złośliwe w Polsce w 2013 r., Warszawa 2015 r. 
44 W pozycji 35 b zostały przedstawione współczynniki zgonów w wyniku określonych przyczyn. Dane stanowią relację liczby zgonów i liczby 
ludności (liczba osób zmarłych w wyniku danej przyczyny na 100 tys. ludności określonej płci i wieku). 
45 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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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

 styczniu 
2017 r. 

układu 
krążenia 

 

zgony kobiet z 
powodu chorób 
układu krążenia ( I 
00 –I 99) na 100 
tys. ludności w 
tym: 
 

455,5 
(2011 r.) 

 

475,1 
(2012 r.) 

477,7 
(2013 r.) 

GUS 
 

457,8 
(2014 r.) 

GUS 
 

 Spadek liczby 
zgonów 

kobiet na 100 
tys. 

mieszkańców  
z powodu 

chorób 
układu 

krążenia 
przed 65 

rokiem życia 
do 40,9/100 

tys.) 

 

GUS/NIZP-
PZH46 

 

zgony kobiet 
umierających z 
powodu chorób 
układu krążenia 
przed 65 rokiem    
życia  

43  
(2011r.) 

 

45 
(2012 r.) 

44  
(2013 r.) 

GUS 

42 
(2014 r.) 

GUS 

 

 

 

GUS/NIZP-
PZH47 

 

zgony mężczyzn z 
powodu chorób 
układu krążenia( I 
00 –I 99) na 100 
tys. ludności , 
w tym: 

 
425,4/ na 
100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 

 

 
 

446,4 
(2012 r.) 

442,9 
(2013 r.) 

GUS 
 

423,2 
(2014 r.) 

GUS 
 

 

Spadek liczby 
zgonów 

mężczyzn na 
100 tys. 

mieszkańców 
z powodu 

chorób 
układu 

krążenia 
przed 65 

rokiem życia 
do 112/100 

tys.) 

 

GUS/NIZP-
PZH48 

 

zgony mężczyzn 
umierających z 
powodu chorób 
układu krążenia  
przed 65 rokiem 
życia 

136 
(2011 r.) 

 
 

 
 

143  
(2012 r.) 

140  
(2013 r.) 

GUS 
 

129 
(2014 r.) 

GUS 
 

   

GUS/NIZP-
PZH49 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

36 

Odsetek 
noworodków 
objętych badaniami 
przesiewowymi w 
kierunku rzadkich 
wad metabolizmu  

42% 100% 100% 

 
 

100% 
 

100% 

 

MZ 

37 

Odsetek dzieci w 
wieku do 8 lat 
objętych wczesnym 
wspomaganiem 
rozwoju w relacji 
do ogólnej liczby 
dzieci w tej grupie 
wiekowej  

0,52% 0,7% 0,8% 1,0% 0,6% 

GUS nie 
opublikował 
jeszcze danych o 
ludności na 
koniec 2015 r., 
wskaźniki mogą 
ulec korektom 

MEN 

38 
Europejski 
Konsumencki 
Indeks Zdrowia50  

577 pkt  
i 27 miejsce 

(2010 r.) 

521 pkt  
i   

33 miejsce 

511 pkt  
i  

31 miejsce 

Brak 
danych za 

Podwyższenie 
wartości 

wskaźnika 

Zakłada się 
wzrost 
zadowolenia 

Polska Izba 
Ubezpieczeń 

 

                                                             
46 Ibidem 
47 Ibidem 
48 Ibidem 
49 Ibidem 
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

(-56 pkt i 
spadek  

o 6 miejsc) 

2015 r. konsumentów 
wraz z poprawą 
jakości ochrony 
zdrowia 

 

39 
Przeciętne trwanie 
życia w zdrowiu 
(HLY)  

Kobiety: 
62,3 lat 
(2010 r.) 

Mężczyźni: 
58,5 lat 
(2010 r.) 

Kobiety: 
62,8 lat 
(2012 r.) 

Mężczyźni: 
59,1 lat 
(2012 r.) 

Kobiety: 
62,7 lat 
(2013 r.) 

Mężczyźni: 
59,2 lat 
(2013 r.) 

Kobiety: 
62,7 lat 
(2014 r.) 

Mężczyźni: 
59,8 lat 
(2014 r.) 

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 
(niestandaryz.)  
w latach  
2000-2008] 

Pacjenci 
zdiagnoz.  
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 
zdiagnoz.  
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  
zdiagnoz.  
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.) 

Brak 
aktualnych 

danych 

ok. 40% 
wyleczeń i 
przeżyć 5-

letnich  
u mężczyzn  

i ok. 50% 
wyleczeń  
i przeżyć  
5-letnich  
u kobiet. 

Wskaźniki dot. 
pacjentów 
zdiagnoz.  
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) 

Centrum 
Onkologii 
– Instytut 
im. Marii 

Skłodowsk
iej – Curie 

w 
Warszawie 

41 
Poziom aktywności 
fizycznej 
społeczeństwa  

b.d. b.d. 18,5% 
 

Zakładane 
zwiększenie 

wartości 
wskaźnika 

Dane są 
zbierane od 
2014 r. 

MSiT 

                                                                                                                                                                                              
50 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.   
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

42 

Liczba lekarzy, 
lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i 
położnych w 
przeliczeniu na  
1 tys. populacji 
Polski  

Lekarzy:  
2,2 

Lekarzy 
dentystów: 

0,30 
Pielęgniarek

5,20 
Położnych: 

0,60 
(OECD  

2010 r.) 

Lekarzy: 
2,21 

Lekarzy 
dentystów: 

0,32 
Pielęgniarek 

5,49 
Położnych: 

0,63 
(OECD  

2012 r.) 

Lekarzy: 
2,21 

Lekarzy 
dentystów: 

0,32 
Pielęgniarek

5,21 
Położnych: 

0,6 
(OECD 

2013 r.) 

Lekarzy: 
2,24 

Lekarzy 
dentystów: 

0,32 
Pielęgniarek 

5,27 
Położnych: 

0,6 
(OECD 

2014 r.) 

Wzrost 
wskaźników 
do poziomu 
co najmniej 

średniej 
OECD 

 

OECD 

42 

Liczba lekarzy51, 
lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i 
położnych w 
przeliczeniu na 1 
tys. populacji Polski  

Lekarzy: 
2,5 

Lekarzy 
dentystów: 

0,156 
 

Pielęgniarek 
5,20 

Położnych: 
0,60 

(2010 r.) 

Lekarzy: 
2,65 

Lekarzy 
dentystów: 

0,161 
 

Pielęgniarek 
5,20 

Położnych: 
0,60 

(2011 r.) 

Lekarzy: 
2,72 

Lekarzy 
dentystów: 

0,164 
 

Pielęgniarek 
5,49 

Położnych: 
0,63 

(2012 r.) 

Lekarzy: 
2,81 

Lekarzy 
dentystów: 

0,165 
 

Pielęgniarek 
5,27 

Położnych: 
0,6 

(2013 r.) 

Wzrost 
wskaźników 
do poziomu 
co najmniej 

średniej 
OECD 

 

Naczelna 
Rada 

Lekarska 

43 

Liczba lekarzy 
posiadających tytuł 
specjalisty w 
dziedzinie geriatrii 
w przeliczeniu na 
100 tys. populacji 
Polski. 

0,66 0,78 0,84 

 
 

0,876 
 

Co najmniej 
1,5 

 

MZ 

 
CEL SZCZEGÓŁOWY 5 – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OBYWATELI 

 

Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki 
badań PISA 
2015 będą 
dostępne 

pod koniec 
roku 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

13% 
 
 
 

10% 

            
 
 
 

OECD 
wg 

wyników 
badań 

PISA 2009 
(wartość 
bazowa) i 
PISA 2012 
(wartość 
aktualna) 

45 

Wyniki testów PISA 
- odsetek uczniów 
poniżej drugiego 
poziomu w trzech 
dziedzinach: 
 
czytaniu i 
interpretacji: 
 
matematyce:  

 
 
 
 
 
 
 

15% 
 

20,5% 

 
 
 
 
 
 
 

10,6% 
 

14,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki 
badań PISA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki 
badań PISA 

 
 
 
 
 
 
 

11% 
 

16% 

 OECD 
wg 

wyników 
badań 

PISA 2009 
(wartość 
bazowa) i 

2012 
(wartość 
aktualna) 

                                                             
51 Wskaźnik Naczelnej Rady Lekarskiej uwzględnia tylko lekarzy specjalistów w przeliczeniu na 1 tys. populacji. 
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

 
rozumowaniu w 
naukach  
przyrodniczych:  

 
 
 

13,1% 

 
 
 

9,0% 

2015 będą 
dostępne 

pod koniec 
roku 2016. 

2015 będą 
dostępne 

pod koniec 
roku 2016. 

 
 
 

10% 

46 
Młodzież 
niekontynuująca 
nauki  

5,6% 5,6% 5,4% 5,3% 4,5%  
GUS 

47 

Odsetek osób w 
wieku 30-34 lata 
posiadających 
wyższe 
wykształcenie 
(ogółem) 

36,5% 40,5% 42,1% 43,4% 45%  

GUS 

48 

Odsetek osób w 
wieku 25-64 lata 
uczestniczących w 
kształceniu lub 
szkoleniu  

4,4% 4,3% 4,0% 3,5% Co najmniej 
10% 

 

GUS 
 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

49 

Odsetek studentów 
kształcących się na 
kierunkach studiów 
o profilu 
praktycznym52 

0 12,96% 17,45% 

 
 

19,85% 
 

25,00% 
 

 

MNiSW  

50 

Odsetek studentów 
kierunków 
technicznych i 
przyrodniczych 

24, 3% 26,7% 28,7% 29,2% 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% 4,1% 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 
miesiące53 

b.d. b.d. b.d. b.d. 
Podwyższenie 

wartości 
wskaźnika 

 

MNiSW 

                                                             
52 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%. Niemniej jednak  fakt ten w znacznym stopniu wpływa 
na prezentowane dane. 
53 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. 
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Lp WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ 
BAZOWA 
(2011 r.) 

WARTOŚĆ 
w 2013 r. 

WARTOŚĆ 
w 2014 r. 

              
WARTOŚĆ 
w 2015 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2020 r.) 
UWAGI ŹRÓDŁO 

53 
Poziom 
kompetencji 
cyfrowych54 

10% 10,0% 

Wartość 
wskaźnika 

będzie 
dostępna w 

2016 r. 

Wartość 
wskaźnika 

będzie 
dostępna w 

2016 r. 

40-45% 

 

Eurostat 

 

 

 

                                                             
54 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. 
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 PODMIOTY REALIZUJĄCE  I SPRAWOZDAJĄCE O NARZĘDZIACH  
UJĘTYCH W SRKL 2020 

 
Podmiot Narzędzia  

1 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy  

53,54 

2 Główny Inspektor Pracy 52,53,55 

3 Główny Urząd Statystyczny Wskaźniki 

4 Ministerstwo Cyfryzacji 61 

5 Ministerstwo Edukacji Narodowej 2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,35,44,45,46,66 

6 
Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa 

47,48,49 

7 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

12,13,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,44,45,46 

8 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej  

1,3,34,36,37,39,40,41,43,46,53,54,57,58,59,64,65,66 

9 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

63 

10 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
(MSiT) 

10,11,16,18,50,60,66 

11 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 

55,58,59 

12 Ministerstwo Sprawiedliwości 62 

13 Ministerstwo Zdrowia 5,6,18,26,50,51,54,64,67 

14 Ochotnicze Hufce Pracy  34 

15 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

12,33,34,38,42,44,45,46,56 

16 Szef Służby Cywilnej 38,43 

17 Urząd Dozoru Technicznego 52 

18 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1, 36 
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NARZĘDZIA SRKL 2020  

 

Nazwa narzędzia Podmiot wiodący Podmioty współpracujące 

Etap życia: Wczesne dzieciństwo 

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

MRPiPS ZUS 

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

MEN  

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

MRPiPS  

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

MEN MZ 

Narzędzie 5: Podnoszenie ogólnego poziomu 
opieki nad matką i dzieckiem 

MZ  

Narzędzie 6: Dostosowanie opieki prenatalnej do 
modelu późnego macierzyństwa 

MZ  

Etap życia: Edukacja szkolna 

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

MEN  

Narzędzie 8: Wspomaganie rozwoju kompetencji 
cyfrowych – cyfrowa szkoła 

MEN MC 

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 

MEN  

Narzędzie 10: Różnicowanie form zajęć oraz dalsza 
indywidualizacja procesu kształcenia 

MEN MSiT 

Narzędzie 11: Stworzenie modelu pracy z uczniem 
szczególnie zdolnym 

MEN MSiT 

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

MEN MNiSW, PARP 
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Nazwa narzędzia Podmiot wiodący Podmioty współpracujące 

Narzędzie 13: Stworzenie nowego modelu 
kształcenia nauczycieli 

MNiSW MEN 

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

MEN  

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

MEN  

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 

MEN MSiT 

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

MEN  

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

MEN MZ, MSiT 

Narzędzie 19:  Rozwój systemu monitorowania 
oświaty 

MEN Instytut Badań Edukacyjnych 

Etap życia: Edukacja na poziomie wyższym 

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 

MNiSW  

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

MNiSW  

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

MNiSW  

Narzędzie 23: Wdrożenie optymalnego modelu 
procesowej autonomii uczelni 

MNiSW  

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 

MNiSW  

Narzędzie 25: Zwiększenie liczby absolwentów 
studiów na kierunkach ścisłych i technicznych 

MNiSW  
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Nazwa narzędzia Podmiot wiodący Podmioty współpracujące 

poprzez dalsze zwiększanie ich atrakcyjności 

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

MZ MEN, MNiSW, MRPiPS 

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 

MNiSW  

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 

MNiSW  

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

MNiSW  

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

MNiSW  

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

MNiSW  

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

MNiSW  

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

MNiSW PARP 

Etap życia: Aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo 

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

MRPiPS OHP, PARP 

Narzędzie 35: Promocja partnerskiego modelu 
rodziny 

MEN  

Narzędzie 36: Wprowadzenie zmian w zakresie 
zasiłków oraz świadczeń społecznych w celu 
wzrostu ich efektywności 

MRPiPS ZUS 

Narzędzie 37: Zaprojektowanie nowego systemu 
pomocy społecznej oraz polityki wsparcia rodzin 
opartego na dwóch perspektywach: indywidualnej 
i gospodarstwa domowego 

MRPiPS  

Narzędzie 38: Wdrażanie elastycznych form MRPiPS SSC, PARP 
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zatrudnienia, w tym telepracy 

Narzędzie 39: Rozwój systemu aktywnej integracji MRPiPS  

Narzędzie 40: Poprawa dostępności do pomocy 
udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia dla 
osób zainteresowanych poprawą swojej sytuacji 
na rynku pracy oraz dla pracodawców 

MRPiPS  

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 

MRPiPS  

Narzędzie 42: Stworzenie jednolitego systemu 
prognozowania i monitorowania popytu na pracę 

MRPiPS PARP 

Narzędzie 43: System włączania osób 
niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy - 
poza chronionym rynkiem pracy (zakładami 
aktywności zawodowej i zakładami pracy 
chronionej) 

MRPiPS CIOP-PIB 

Narzędzie 44: Upowszechnienie uczenia się 
dorosłych, w szczególności w najbardziej 
efektywnych jego formach (uczenie się w pracy i 
środowisku zaangażowania społecznego, krótkie 
formy kursowe) 

MEN MNiSW, MRPiPS, PARP 

Narzędzie 45: Budowa Polskiej Ramy Kwalifikacji 
jako części europejskiej przestrzeni uczenia się 
przez całe życie i spójnej z Europejską Ramą 
Kwalifikacji 

MEN MNiSW, MRPiPS, PARP 

Narzędzie 46: Rozwijanie systemu wspierania 
finansowego uczenia się dorosłych 

MRPiPS MEN, MNiSW, PARP 

Narzędzie 47: Wsparcie mobilności terytorialnej 
przez odpowiednie elementy polityki 
mieszkaniowej 

MIB  

Narzędzie 48: Zwiększenie dostępności mieszkań, 
jako element polityki demograficznej 

MIB  

Narzędzie 49: Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu w aspekcie mieszkaniowym 

MIB  

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 

MZ MSiT 

Narzędzie 51: Zwiększenie skali i efektywności 
działań nakierowanych na zmniejszenie liczby 

MZ  
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zgonów powodowanych przez wypadki i urazy 

Narzędzie 52: Efektywna kontrola stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

PIP CIOP-PIB, UDT 

Narzędzie 53: Wzrost świadomości w zakresie 
kształtowania warunków pracy przez powszechny 
rozwój kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie 

MRPiPS CIOP-PIB, PIP 

Narzędzie 54: Poprawa warunków pracy przez 
powszechny rozwój kultury bezpieczeństwa pracy 

MRPiPS CIOP-PIB 

Narzędzie 55: Zwiększenie skuteczności kontroli 
legalności zatrudnienia 

PIP MSWiA 

Narzędzie 56: Rozwijanie systemu zarządzania 
wiekiem kadr gospodarki 

PARP  

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, a którym nie przysługuje 
prawo do emerytury pomostowej 

MRPiPS  

Narzędzie 58:  Polityka imigracyjna – w zakresie 
migracji zarobkowej –uwzględniająca potrzeby 
rynku pracy 

MRPiPS MSWiA 

Narzędzie 59:  Całościowy system integracji 
imigrantów i migrantów powrotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem rynku pracy 

MRPiPS MSWiA 

Narzędzie 60:  Poprawa warunków 
umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i 
rozwój poprzez sport 

MSiT  

Narzędzie 61:  Zwiększenie poziomu wykorzystania 
Internetu i technologii cyfrowych poprzez 
podnoszenie wiedzy, świadomości i umiejętności 
w zakresie w zakresie technologii cyfrowych 

MC  

Narzędzie 62:  Ułatwienie zatrudnienia osób 
podlegających karze pozbawienia wolności 

MS  

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 

 

MRiRW MRPiPS 
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Etap życia: Starość 

Narzędzie 64:  Nowy model opieki nad osobami 
niesamodzielnymi 

MZ MRPiPS 

Narzędzie 65:  Przesuwanie efektywnego wieku 
dezaktywizacji zawodowej 

MRPiPS  

Narzędzie 66:  Promocja aktywności zawodowej i 
społecznej seniorów – „srebrna gospodarka” 

MRPiPS MEN, MSiT 

Narzędzie 67: Zwiększenie dostępności i jakości 
opieki zdrowotnej nad osobami starszymi 

MZ MRPiPS 

 


