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

Pierwsze sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), obejmuje rok 
2013.  

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

Horyzont czasowy działań ujętych w ramach DI SRKL obejmuje lata 2014-1015 oraz 2016-2020, 
jednak działania w obszarach objętych poszczególnymi narzędziami są, w większości przypadków, 
prowadzone w sposób ciągły, co umożliwia wykonanie sprawozdania za rok 2013. 

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

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

 Nazwa i numer narzędzia realizacji SRKL1. 

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

 Wskazanie podmiotu wiodącego i podmiotów współpracujących przy realizacji danego 
narzędzia. 

 Działania podjęte w 2013 r. w ramach danego narzędzia z wyszczególnieniem kategorii 
działań, np.: działania legislacyjne, programowe, etc. 

 Informacje nt. finansowania podejmowanych działań. 

 Informacje nt. efektów podejmowanych działań. 

 Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (narzędzia). 
 

Charakterystyka sytuacji w obszarze objętym Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 w roku 
2013. 

Demografia i zdrowie 

Według danych GUS w końcu roku 2013, liczba ludności w Polsce wynosiła ok. 38 496 tys. osób. Było 
to o 37 tys. mniej niż w roku 2012.. Rok 2013 był drugim z kolei, w którym liczba ludności zmalała po 
notowanym wcześniej(w latach 2008-2011) wzroście. Tempo ubytku ludności wyniosło -0,1% co 
oznacza, że na każde tysiąc mieszkańców Polski ubyła 1 osoba. Obniżenie się liczby ludności w 2013 r. 
było spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą 

zgonów) – przede wszystkim w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby urodzeń, przy 
jednoczesnym wzroście liczby zgonów (szczególnie w I kwartale 2013 r.).2  

Znaczący wpływ na procesy demograficzne ma liczba urodzeń - niska ich liczba nie gwarantuje 
prostej zastępowalności pokoleń. Od 1989 r. utrzymuje się w Polsce okres depresji urodzeniowej. 
W 2012 r. współczynnik dzietności wynosił 1,30, tj. na 100 kobiet w wie-ku 15-49 lat przypadało tylko 
130 urodzonych dzieci (w miastach 121, na wsi 143). Zaznaczenia wymaga, że najkorzystniejszą 

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

2
 Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2014. 
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sytuację demograficzną określa współczynnik kształtujący się na poziomie 2,1-2,15, gdy w danym 
roku na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci.  

W tym kontekście istotne znaczenie mają działania mające na celu zachęcanie do posiadania 
potomstwa oraz wspomagające proces wychowywania dzieci, szczególnie na wczesnym etapie 
rozwoju. Tego typu działania prowadzone w roku 2013 (m.in. wprowadzenie regulacji ułatwiających 
rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizacja Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”) pozwoliły na utworzenie w roku 2013 ponad 
2,8 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wsparcia finansowego ponad 6,6 tys. 
powstałych w 2013 r. miejsc opieki nad dziećmi. 

Zgodnie z obowiązującą od 2011 r. ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka nad małymi 
dziećmi może być sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez 
dziennego opiekuna oraz nianię. Każda z ww. form opieki ma swoją specyfikę i odpowiada na 
określone potrzeby rodziców.  

W 2013 r. różnymi formami opieki objętych było 5,6% dzieci w wieku do lat 3. Przebywały one  
w 1 511 instytucjach opieki oraz pozostawały pod opieką 9 015 niań. Wg stanu na dzień 31 grudnia 
2013 r., w objętych rejestrem 1 243 żłobkach i 212 klubach dziecięcych funkcjonowało łącznie  
55,9 tys. miejsc opieki nad małymi dziećmi, z tego 53 tys. w żłobkach i 2,9 tys. w klubach dziecięcych. 
Ponadto gminy zatrudniały 56 dziennych opiekunów. Liczba instytucji oraz liczba miejsc opieki w tych 
instytucjach wzrasta w ostatnich latach m.in. dzięki realizacji, także w 2013 r., Programu „Maluch”,  
z którego dofinansowywane jest tworzenie nowych miejsc opieki lub już istniejących. Ponadto w lipcu 
2013 r. weszły w życie zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ułatwiające dalszy 
rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi.  

W 2013 r. wydatki gmin i budżetu państwa na utrzymanie i rozwój instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 wyniosły ponad 560 mln zł, w tym z budżetu państwa ponad 82 mln zł.  

Istotne są także działania podejmowane m.in. na szczeblu centralnym na rzecz rozwoju systemu 
wspierania rodziny i pieczy. Obowiązująca od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej reguluje kwestie organizacji systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli 
ma ona trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, głównie natury opiekuńczo-
wychowawczej. Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca  
z rodziną, istotna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz niezbędna 
wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka. Praca z rodziną 
prowadzona jest głównie w formie usług asystenta rodziny, natomiast pomoc w opiece i wychowaniu 
prowadzona jest w formie placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających. W 2013 roku 
zatrudnionych było ogółem 3 012 asystentów rodziny, a z usług asystentów rodziny skorzystało  
31 506 rodzin. W 2013 r. funkcjonowało 1 602 placówek wsparcia dziennego, z tego 1 528 o zasięgu 
gminnym oraz 74 o zasięgu ponad gminnym.  

Oprócz działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu stworzenie dziecku odpowiednich 
warunków życia w jego środowisku rodzinnym, prowadzone są działania na rzecz doskonalenia 
i rozwoju różnych form pieczy zastępczej nad dzieckiem. Tym niemniej piecza zastępcza powinna 
mieć charakter jedynie okresowy i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zmierzać do integracji dziecka  
z jego rodziną. Dziecko może zostać umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej: rodzinnej 
lub instytucjonalnej.  

W 2013 r. w pieczy zastępczej przebywało ogółem 78 519 dzieci (tj.0,2% mniej niż w 2012 r.), z tego 
58 570 dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz 19 949 dzieci w formach 
instytucjonalnych. Dzieci te umieszczone były w 40 260 podmiotach rodzinnej pieczy zastępczej,  
z tego w 39 930 rodzinach zastępczych (tj. 0,2% więcej niż w 2012 r.) oraz  w 330 rodzinnych domach 
dziecka (tj. 45% więcej niż w 2012 r.) a także w 918 placówkach opiekuńczo-wychowawczych (tj.  
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o 12,8% więcej niż 2012 r.). Jednocześnie o 2,8% spadł odsetek dzieci przebywających  
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 

W 2013 r. ogólne wydatki samorządów różnego szczebla oraz budżetu państwa na realizację zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły ogółem ponad  
2,2 mld zł, w tym z budżetu państwa ponad 82 mln zł. 

W roku 2013 główną barierą w intensywniejszym wzroście liczby instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (liczby miejsc opieki) były kwestie finansowe, tj. z jednej strony relatywnie wysokie 
koszty ponoszone przez rodziców związane z pobytem dzieci w różnych formach opieki, zaś z drugiej 
niedostateczne środki z budżetu państwa na tworzenie nowych instytucji i miejsc. 

Podobna sytuacja miała miejsce w obszarze rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Tutaj problemem jest znaczne obciążenie finansowe samorządu terytorialnego, jako że w większości 
zadania z tego obszaru są zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego.  

Zauważalne jest zwiększenie długości życia. W 2013 roku przeciętne trwanie życia dla mężczyzn 
wynosiło 73,1 lat, a dla kobiet – 81,1 lat. W porównaniu do początku lat 90-tych XX wieku trwanie 
życia wydłużyło się o prawie 7 lat dla mężczyzn oraz o prawie 6 lat dla kobiet, natomiast 
w porównaniu do 2000 r. o 3 lata zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet.3  

W stosunku do roku 2000, w roku 2013, odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się 
z 24,4% do 18,2%. Równocześnie nastąpił wzrost udziału osób w wieku produkcyjnym (z 60,8% do 
63,4%). Udział osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do roku 2000 wzrósł z 14,8% do 18,4%.4 

Utrzymywanie się w latach następnych niskiego poziomu dzietności w połączeniu z wydłużaniem się 
trwania życia może powodować zmniejszanie podaży siły roboczej na rynku pracy oraz wzrost liczby 
 i odsetka ludzi w starszym wieku. 

W nawiązaniu do powyższych informacji należy zauważyć, że w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
pozostawanie w zdrowiu jest nie tylko podstawowym warunkiem utrzymania aktywności społecznej, 
obywatelskiej i ekonomicznej, ale jest także jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia5. 
Stan zdrowia polskiego społeczeństwa poprawia się, ale nadal jest gorszy od przeciętnego dla ogółu 
mieszkańców Unii Europejskiej. Obecnie mężczyźni w Polsce żyją przeciętnie o prawie pięć lat krócej 
niż wynosi średnia długość życia mężczyzn w krajach Unii Europejskiej ogółem (EU 28), natomiast 
kobiety żyją o dwa lata krócej. W Polsce występuje dosyć wyraźne zróżnicowanie 
międzywojewódzkie długości trwania życia, przy czym zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet od 
lat przeciętnie najkrócej żyją mieszkańcy województwa łódzkiego, z tym, że wśród kobiet tylko w 
niewiele lepszej sytuacji są mieszkanki województwa śląskiego, a w 2013 r., także lubuskiego. 
Natomiast najdłuższego życia mogą oczekiwać mężczyźni w województwach podkarpackim  
i małopolskim oraz kobiety w województwach podlaskim i podkarpackim. Różnica w długości życia 
mieszkańców tych skrajnych województw wynosi obecnie w przypadku mężczyzn 4,1 roku,  
a w przypadku kobiet 2,3 roku. Należy zwrócić uwagę, że w województwach łódzkim, podlaskim 
 i warmińsko-mazurskim mężczyźni żyją krócej niż kobiety przeciętnie o ponad 9 lat. Oczekiwana 
długość życia w zdrowiu  (na podstawie współczynnika Healthy Life Years – HLY), w Polsce w 2006 r. 
wynosiła dla kobiet 62,9 roku, a dla mężczyzn 58,4 . W 2012 r. wartość tego wskaźnika dla kobiet nie 
zmieniła się i wynosiła 62,9 roku, a dla mężczyzn wzrosła i wynosiła 59,2 roku.  

Ogólny poziom umieralności w Polsce systematycznie obniża się od 1991 r., ale jest wciąż znacznie 
wyższy od poziomu przeciętnego dla krajów UE, co jak pokazano wcześniej, znajduje bezpośrednie 
odbicie w różnicy w długości trwania życia. Standaryzowany współczynnik zgonów mężczyzn w Polsce 

                                                           
3
 Tamże. 

4
 Tamże. 

5
 Poprawa jakości życia Polaków rozumianego jako dobrostan w rożnych obszarach życia, jest celem głównym 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030.  
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w 2011 r. był wyższy o około 37% od współczynnika dla całej UE. W przypadku kobiet ogólny poziom 
umieralności w Polsce był wyższy o 17% od przeciętnego w UE. Umieralność niemowląt zmniejsza się 
w Polsce od wielu lat  (tempo spadku współczynnika umieralności niemowląt jest w Polsce większe 
niż przeciętne dla krajów UE), jednak współczynnik umieralności w Polsce (4,6/1000 urodzeń żywych 
w 2012 r.) wciąż jest wyższy od przeciętnego dla UE (w 2011 r. 3,9 na 1000 urodzeń żywych, dane 
Eurostatu). Najbardziej wyraźna różnica pomiędzy Polską i krajami UE występuje w przypadku 
zgonów niemowląt w okresie neonatalnym, tzn. w pierwszych czterech tygodniach życia, a zwłaszcza 
w jego wczesnym okresie, tj. pierwszym tygodniu życia, gdyż wówczas umieralność niemowląt  
w Polsce jest wyższa o jedną trzecią od przeciętnej w UE.  

Chorobami najbardziej zagrażającymi życiu mieszkańców Polski są zdecydowanie choroby układu 
krążenia, które w 2011 r. były odpowiedzialne za 40% zgonów mężczyzn i 51,1% zgonów kobiet,  
a następnie nowotwory złośliwe, które spowodowały 26% zgonów mężczyzn i 22,9% zgonów kobiet. 
Należy jednak podkreślić, że jeżeli brać pod uwagę zgony przedwczesne tzn. te przed 70. rokiem życia 
i związaną z nimi utratę tzw. „potencjalnych lat życia”, to w przypadku mężczyzn największe 
zagrożenie stanowią przyczyny zewnętrzne, na równi z chorobami układu krążenia, a w przypadku 
kobiet zdecydowanie nowotwory złośliwe. Grupami chorobowymi generującymi najwyższe wydatki 
na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w 2012 r. były zaburzenia psychiczne i zaburzenia 
zachowania – 16,7% ogółu wydatków, choroby krążenia – 15,1%, choroby układu kostno-
stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 12,9%, choroby układu nerwowego – 9,5% oraz 
choroby układu oddechowego – 7,1%. Powyższe grupy chorobowe w 71,4% były przyczyną 
poniesionych wydatków w związku z niezdolnością do pracy. 

Zły stan zdrowia ludności przekłada się na wiele aspektów gospodarczych. Przede wszystkim 
powoduje poważne obciążenie dla gospodarki. Z jednej strony wywołuje konieczność ponoszenia 
ogromnych nakładów publicznych związanych z leczeniem oraz wypłacaniem świadczeń socjalnych, 
z drugiej zaś powoduje zmniejszenie przychodów i zubożenie społeczeństwa. Choroba  
i niepełnosprawność jest w Polsce trzecią w kolejności przyczyną pozostawania biernym zawodowo – 
na koniec II kwartału 2013 r. z tego właśnie powodu biernych zawodowo pozostawało 1 881 000 
osób (około 14% wszystkich osób biernych zawodowo).  

Rynek pracy 

W 2013 r. zauważalna była poprawa sytuacji na rynku pracy. Współczynnik aktywności zawodowej 
ludności w Polsce pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie niż wynosi średnia w UE. W grupie 
ludności w wieku produkcyjnym (wg Eurostat 15-64 lata) w 2013 r. był on o 5,0 punktu 
procentowego (p.p.) niższy niż w UE (67,0% wobec 72,0%), ale w 2007 r. różnica sięgała ponad 7 p.p. 

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w grupie 15-64 lata wyniósł w 2013 r. 60,0%, tj. był o 0,3 p. p. wyższy 
niż przed rokiem, podczas gdy w UE(28) pozostał na niezmienionym poziomie (64,1%). Nadal jednak 
dystans jaki dzieli nas do średniej w UE pozostaje wysoki, choć na przestrzeni lat sytuacja wyraźnie się 
poprawiła. Jeszcze w 2004 r., a więc roku kiedy Polska wstąpiła do UE, wskaźnik zatrudnienia 
w Polsce był o ponad 11 p.p. niższy niż w UE (51,4% wobec 62,7%). W 2007 r. wskaźnik notowany 
w Polsce był ponad 8 p.p. niższy. W 2013 r. wskaźnik zatrudnienia w Polsce był już tylko nieco ponad 
4 punkty proc. niższy niż w UE.  

W 2013 r. stopa bezrobocia w UE(28) dla osób w wieku 15-64 lata wyniosła 10,9%, wobec 10,6%  
w 2012 r. W Polsce na przestrzeni roku omawiany wskaźnik wzrósł również o 0,3 p. p. z 10,2% do 
10,5%. Równocześnie jednak wskaźnik w Polsce był o 0,4 p. p. niższy niż w UE(28)6.  

Czynnikiem w znacznej mierze kształtującym sytuację na rynku pracy ma sytuacja gospodarcza 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

                                                           
6
 Eurostat. 
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W roku 2013 w Polsce widoczne było osłabienie gospodarcze, choć od drugiej połowy 2013 r. 
sytuacja gospodarcza poprawiała się. Symptomy ożywienia gospodarczego widoczne w rosnącym  
z kwartału na kwartał coraz wyższym tempie wzrostu PKB, przekładały się na stopniowe, choć 
powolne korzystne zmiany na rynku pracy. Wprawdzie jeszcze w poszczególnych miesiącach 
I półrocza 2013 r. stopa bezrobocia była o ok. 1,0 p.p. wyższa niż w analogicznych okresach 2012 r., 
ale w zasadzie już od czerwca, choć wzrost w skali roku nadal się utrzymywał, to z miesiąca na 
miesiąc był on coraz słabszy.  

Stopa bezrobocia zanotowana w końcu 2013 r. wyniosła 13,4%, czyli była identyczna jak rok 
wcześniej. Tym samym wyhamowana została obserwowana od kilku już lat tendencja wzrostu 
wskaźnika bezrobocia z roku na rok. 

Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w końcu 2013 r. wyniosła 2 157,9 tys. osób  
i nadal była wyższa niż w końcu 2012 r. Jednak zanotowany w skali roku wzrost wyniósł 21,1 tys. osób 
(tj. 1,0%) wobec ponad 7-krotnie wyższego wzrostu zanotowanego w 2012 r. – o 154,1 tys. osób 
(tj. o 7,8%). Był to również najniższy wzrost liczby bezrobotnych obserwowany od 2009 r., kiedy to 
nasz rynek pracy najbardziej dotkliwie odczuł skutki kryzysu.  

O tym, że w roku 2013 sytuacja na rynku pracy poprawiła się w stosunku do roku poprzedniego 
świadczy także to, że: 

 w IV kwartale 2013 r. wg BAEL liczba pracujących w wieku 15 lat i więcej ukształtowała 
się na poziomie 15 713 tys. osób i w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. 
pracowało 77 tys. osób więcej, czyli wzrost wyniósł 0,5%. 

 dłuższy jest okres sezonowego spadku bezrobocia. W 2013 r. sezonowy spadek 
notowano przez osiem miesięcy (od marca do października) i w poszczególnych 
miesiącach był on wyższy niż w analogicznych okresach 2012 r., kiedy to sezonowy spadek 
notowano przez 5 miesięcy. W 2014 r. sezonowy spadek rozpoczął się już w lutym, co po 
raz ostatni miało miejsce w 2008 r., 

 w 2013 r. wzrastał odpływ z bezrobocia, przy znacznie niższym wzroście napływu - 
w urzędach pracy zarejestrowało się 2 709,4 tys. osób (tj. o 2,1% więcej niż w 2012 r.), a 
odpływ wyniósł 2 688,2 tys. osób (wzrost o 7,5%). Z kolei w I kwartale 2014 r. zanotowano 
spadek napływu o 14,1%, przy wzroście odpływu o 8,2%; 

 zwiększa się liczba podjęć pracy przez bezrobotnych - w 2013 r. pracę podjęło 1 262,9 
tys. osób, tj. o 15,2% więcej niż w 2012 r., liczba podejmujących prace niesubsydiowane 
wzrosła o 16,3%, a subsydiowane o 7,5%.  

 wzrasta liczba ofert pracy jakimi dysponują urzędy pracy - w 2013 r. pracodawcy zgłosili 
874,1 tys. ofert (tj. o 11,1% więcej niż w 2012 r.), 

 zmniejsza się skala zgłoszeń zwolnień grupowych i zwolnień grupowych. W 2013 r. 
pracodawcy zgłosili do zwolnienia 63,5 tys. pracowników wobec 81 tys. osób rok 
wcześniej - spadek o 21,6%, zwolniono natomiast 35,5 tys. osób (rok wcześniej zwolniło 
40,9 tys. pracowników). Poziom zwolnień był zatem o 13,2% niższy niż przed rokiem. 
Zwolnienia grupowe stanowiły 56% zgłoszeń.  

Mimo wyraźnych symptomów poprawy sytuacji w roku 2013, polski rynek pracy boryka się  
z wieloma problemami. Jednym z nich jest jego terytorialne zróżnicowanie, co powoduje, że istnieją 
obszary, w których stopa bezrobocia przekracza prawie 3-krotnie średnią dla kraju. Co ważne, 
powiaty takie występują nawet w województwach z dużymi aglomeracjami, jak mazowieckie, gdzie 
wskaźnik w powiecie szydłowieckim przekracza 38%, a równocześnie w Warszawie jest niższy niż 5%.7 

                                                           
7
 Rynek Pracy w Polsce w 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014 r. 



11 

 

Nadal problemem pozostaje w Polsce dwubiegunowy rynek pracy: z jednej strony tego rynku są 
pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony. Ich sytuacja jest stabilna, ponieważ 
ewentualne rozwiązanie takiego stosunku pracy wiąże się choćby z dłuższym okresem 
wypowiedzenia umowy o pracę. Okres ten może wynosić nawet trzy miesiące.8 Ponadto, pracodawca 
musi rozwiązanie takiej umowy uzasadnić na piśmie oraz skonsultować tę decyzję ze związkami 
zawodowymi lub organizacją pracowników działającą w danym przedsiębiorstwie.9 Drugi biegun 
stanowią osoby pracujące na umowach czasowych oraz cywilno-prawnych. Polska posiada najwyższy 
w Unii Europejskiej odsetek umów na czas określony – 26,8% (dane Eurostatu za 2013 r.). 

Według danych Eurostatu za 2013 r., w Polsce odsetek osób w wieku 15-24 lata posiadających 
umowę na czas określony wyniósł 68,6%, w przypadku osób 25-49 lat wyniósł 25,5%, natomiast  
w przypadku osób w wieku 50-64 lata – 16,7%. Wraz z wiekiem pracowników, spada odsetek osób 
pracujących na czas określony. 

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

Przeciwdziałaniu zjawisku segmentacji rynku pracy mają służyć m. in. instrumenty wprowadzone 
nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(nowelizacja z 14 marca 2014 r., (Dz. U. z 2013r. poz.674, późn.zm)). 

 grant (przyznawany pracodawcy przez starostę) na telepracę w maksymalnej wysokości  
6-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, 
za każdego skierowanego bezrobotnego, 

 ograniczenie segmentacji rynku pracy odbywać się będzie także przy wykorzystaniu środków 
Europejskiego Funduszu Szkoleniowego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-
2020. W szczególności chodzi tu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W 
Priorytecie Inwestycyjnym 10.3 POWER zakłada się m.in. zwiększenie udziału pracodawców 
w modernizacji treści i metod kształcenia zawodowego oraz w procesie kształcenia, 
egzaminowania oraz doradztwa zawodowego.  

 narzędziem służącym ograniczaniu segmentacji rynku pracy jest również monitoring 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który umożliwia analizę zmian zachodzących  
w strukturze zawodowo – kwalifikacyjnej osób bezrobotnych, co pozwali na lepszy wybór 
kierunków szkolenia osób bezrobotnych dla zapewnienia spójności z potrzebami rynku pracy 
i tym samym wzmocnienie ich pozycji zawodowej. 

 monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne 
opracowane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Źródłem informacji jest zbiór 
zawodów i specjalności zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy osób bezrobotnych 
oraz zgłoszonych ofert pracy. Raporty z monitoringu opracowywane są co pół roku,  
na poziomie powiatu, województwa i kraju przez publiczne służby zatrudnienia 

Sytuacja osób młodych 

Wyzwaniem pozostaje stopa bezrobocia młodzieży. Problem ten dotyczy w mniejszym lub większym 
stopniu wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według danych Eurostat zharmonizowana stopa 
bezrobocia młodzieży w grudniu 2013 r. wyniosła w Polsce 27,3%, czyli była blisko 3-krotnie wyższa 
niż zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem (10,1%). Stopa bezrobocia młodzieży w Polsce była 

                                                           
8
 Zgodnie z art. z Art. 36. § 1, pkt 3 Kodeksu Pracy trzymiesięczny okres wypowiedzenia jest stosowany, jeżeli pracownik był 

zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata. 
9 Zgodnie z art. 38 Kodeksu Pracy, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę 
uzasadniającą rozwiązanie umowy. 
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również wyższa od średniej w Unii Europejskiej (23,4%), choć pozostawała niższa niż w takich krajach 
jak: Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Włochy, Portugalia, Słowacja, czy Bułgaria. 

Potrzebna jest kontynuacja działań mających na celu zmniejszenie liczby młodych bezrobotnych  
i stopy bezrobocia młodzieży. Osoby do 25 r. ż. są podstawową grupą objętą aktywnymi 
programami rynku pracy o czym świadczy fakt wysokiego udziału młodych w ogółem 
zaktywizowanych (32,7% w 2013 r.). Młodzi najczęściej korzystają z usług i instrumentów rynku 
pracy, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego (tj. szkolenia, staże, 
dofinansowanie studiów podyplomowych czy kosztów egzaminów). 

Począwszy od roku 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację Programu 
Młodzi na rynku pracy. Program jest pakietem działań, inicjowanych bezpośrednio przez resort pracy, 
a także podejmowanych wspólnie z partnerami rynku pracy, w celu szeroko zakrojonego wsparcia 
osób młodych w wejściu na rynek pracy. Działania te stanowią uzupełnienie standardowych usług 
oferowanych bezrobotnym i poszukującym pracy przez urzędy pracy. Jednym z najważniejszych 
elementów Programu jest pilotaż „Twoja Kariera – Twój Wybór”, którego zadaniem jest 
przetestowanie wzorcowego schematu pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz 
wdrożenie innowacyjnych narzędzi służących zwiększeniu aktywności, samodzielności i mobilności 
osób młodych.10  

W 2013 trwały prace nad  nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Celem zaproponowanych w niej zmian jest m.in. wspieranie zatrudnienia młodych bezrobotnych, tj. 
osób do 30 r. ż., które będą zaliczane do kategorii w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy, 
którzy zatrudnią skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych do 30 r. ż., zwolnieni zostaną  
z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych za tych pracowników. Ponadto zmiany przewidują ułatwienie zdobycia stażu 
zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku 
życia podejmujących pierwszą pracę, wprowadzenie bonu stażowego, bonu szkoleniowego, bonu 
zatrudnieniowego i bonu na zasiedlenie, grantu na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę 
z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.  

W 2013 r. rozpoczęto w MPiPS prace nad wdrożeniem Gwarancji dla młodzieży w Polsce. We 
wrześniu 2013 r. Polska była jednym z trzech państw członkowskich, które jako pierwsze przedstawiły 
wstępne założenia dotyczące wdrażania Gwarancji dla młodzieży. Polski dokument zatytułowany 
„Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” został przesłany do Komisji Europejskiej 23 grudnia 
2013 r. Realizacja Gwarancji dla młodzieży ma na celu m. in. wsparcie osób młodych na rynku pracy 
poprzez przedstawienie oferty pracy lub działań aktywizacyjnych osobie do 25 roku życia w okresie  
4 miesięcy od momentu zakończenia nauki lub utraty pracy. Dla realizacji „Gwarancji dla młodzieży” 
planuje się organizację konkursów z zakresu aktywizacji zawodowej na poziomie regionalnym, a także 
konkursów na działania aktywizacyjne na poziomie centralnym. Realizację Gwarancji dla młodzieży 
będą wspierać działania Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Sytuacja osób starszych 

W IV kwartale 2013 r., wśród ludności w wieku 50 lat i więcej aktywnymi zawodowo było 4 629 tys. 
osób, czyli o 55 tys. osób więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1,2%). W omawianej grupie wiekowej 
osoby aktywne zawodowo stanowiły 26,6% aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej. 
Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej wyniósł w ostatnim kwartale 2013 
r. 34,2% (był o 0,1 p. p. wyższy niż w tym samym okresie roku 2012). Wynika z tego, że nadal aktywna 
pozostawała zaledwie co trzecia osoba w wieku 50 i więcej lat. 

                                                           
10

 Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 
Warszawa 2014 r. Zob. także: Rynek Pracy  I Wykluczenie  Społeczne W Kontekście Percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 
2013 Raport Tematyczny., I. E. Kotowska (red.), Warszawa 2014. 
 



13 

 

Jeżeli chodzi o sytuację osób w wieku 50-64 lata, w ostatnim kwartale 2013 r., aktywna zawodowo 
była co druga osoba w tej grupie wiekowej. Współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie 
wiekowej systematycznie wzrasta – z 51,5% w IV kwartale 2010 r. do 55,1% w IV kwartale 2013 r.  
W porównaniu do sytuacji sprzed roku wzrost współczynnika aktywności zawodowej wyniósł  
w omawianej grupie 1,1 p. p. wobec wzrostu współczynnika w grupie 15 lat i więcej oraz o 0,1 p.p.11  

Aktywność zawodowa bezrobotnych powyżej 50 roku życia zwiększa się, rośnie również wskaźnik 
zatrudnienia. Proces wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w starszych grupach 
wiekowych postępuje szybciej niż ogólny wzrost aktywności zawodowej Polaków w wieku 15 lat  
i więcej. Nadal jednak pracuje tylko co druga osoba w wieku 50-64 lata i tylko 42% w wieku 55-64 
lata. Niemniej z analizy stopy bezrobocia wynika, że rzadziej dotyka ono osoby starsze, co może być 
związane z dezaktywizacją zawodową tej grupy w przypadku braku pracy. Z drugiej strony, osoby 
starsze, jeśli już trafią do ewidencji bezrobotnych, pozostają w niej zdecydowanie dłużej niż pozostali 
bezrobotni. To z kolei może być wynikiem niskiego poziomu wykształcenia, jakim legitymują się starsi 
bezrobotni (tylko 4,3% bezrobotnych powyżej 50 roku życia w 2013 r. miało wyższe wykształcenie).  
Z drugiej strony, osoby w starszych grupach wiekowych mimo doświadczenia często nie znają nowych 
technologii albo tracą wcześniej nabyte kwalifikacje z uwagi na długi okres bezrobocia.12  

Trudna sytuacja na rynku pracy osób starszych powoduje, że bezrobotni powyżej 50 roku życia, 
zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznani są za jedną z grup 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego też systematycznie rośnie odsetek bezrobotnych z tej 
grupy wśród bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy. W 2005 r. osoby powyżej 
50 r. ż. stanowiły 7,7% bezrobotnych, którzy rozpoczęli udział w aktywnych programach rynku 
pracy, a w 2013 r. -  20,1%.13  

Dla osób w wieku 50 i więcej lat, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowywane są 
także programy takie, jak odnowiony Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia 
aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. 

Sytuacja osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

Populacja osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła w 2013 roku 1 918 tys. osób  
z czego 524 tys. osób było aktywnych zawodowo, a wśród nich 430 tys. pracowało. Liczba osób 
bezrobotnych wynosiła 94 tys., natomiast 1 394 tys. osób  niepełnosprawnych było biernych 
zawodowo.  

W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012 nastąpił spadek (o 0,6 pkt. proc.) wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który w roku 2013 wyniósł 22,4%, natomiast 1,7 pkt. proc. 
wzrosła stopa bezrobocia i w 2013 r. wyniosła 17,9%, co przełożyło się na wzrost współczynnika 
aktywności zawodowej, który wyniósł 27,3% (spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 2012). 

Relatywnie najlepiej przedstawia się sytuacja osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, gdzie 
współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 36,6%, a wskaźnik zatrudnienia 29,2%.  
W najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
których współczynnik aktywności zawodowej wyniósł  9,9%, a wskaźnik zatrudnienia  8,5%. 
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych grup osób niepełnosprawnych omówiono poniżej. 

a) osoby niepełnosprawne o stopniu znacznym; 

                                                           
11

 Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku 
Pracy Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2014 r. Źródło danych: BAEL. 
12

 Tamże. Źródło danych: BAEL. 
13

 Tamże. Zob. także: Rynek Pracy  I Wykluczenie  Społeczne W Kontekście Percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013 
Raport Tematyczny., I. E. Kotowska (red.), Warszawa 2014. 
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Sytuacja osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności 
prezentuje się raczej stabilnie. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie w 2013 r. wyniósł 8,5% i w 
porównaniu z 2012 r. zmniejszył się o 0,6 pkt. proc.  natomiast odnotowano wzrost stopy bezrobocia 
o  0,8 pkt. proc., która w roku 2013 wyniosła  14,5% nie przełożyła się na wahania współczynnika 
aktywności zawodowej, który w stosunku do roku 2012 zmniejszył się o 0,5 pkt. proc. i wyniósł  9,9%.  

b) Osoby niepełnosprawne o stopniu umiarkowanym; 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego osoby niepełnosprawne z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności wykazały się większym o  0,5 pkt. proc. współczynnikiem  aktywności 
zawodowej. Wzrost współczynnika aktywności zawodowej, który w roku 2013 wyniósł  28,6% był 
spowodowany wzrostem bezrobocia tej grupy osób niepełnosprawnych (stopa bezrobocia wzrosła  
o  1,8 pkt. proc. i wyniosła  16,0%). Wskaźnik zatrudnienia wyniósł  24,0 % i pozostał na niemal 
identycznym poziomie, jak w roku poprzednim (24,1%). 

c) Osoby niepełnosprawne o stopniu lekkim. 

Podobnie, jak w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim pozostała niemal niezmieniona  
w stosunku do poziomu w roku 2012. Na uzyskany poziom współczynnik aktywności zawodowej, 
który w roku 2013 wyniósł  36,6% (spadek o  0,4 pkt. proc w porównaniu z analogicznym okresem 
roku 2012), nałożył się zarówno spadek o  0,9 pkt. proc. wskaźnika zatrudnienia do  29,2% w roku 
2013, jak i wzrost o  1,9 pkt. proc. stopy bezrobocia do poziomu  20,3% w roku 2013. 

Edukacja  

Polska osiąga w ostatnich latach znaczące rezultaty w zapewnianiu powszechnego dostępu dzieci  
i młodzieży do dobrej jakości edukacji głównego nurtu oraz kontynuuje rozpoczęte wcześniej 
działania w tym zakresie.  

Do głównych osiągnięć w zapewnianiu dostępu do dobrej jakości edukacji można zaliczyć: 

 wysoki odsetek młodzieży w wieku 15-24 lat uczestniczącej w edukacji od poziomu szkoły 
podstawowej do doktoratu (71,5% wobec 62% w UE, 2012), 

 wysoki odsetek osób w wieku 20-24 lat z wykształceniem co najmniej na poziomie średnim 
drugiego stopnia, czyli upper secondary (89,7% wobec 81,1% w UE, 2013), 

 niski odsetek młodzieży wcześnie kończącej naukę (5,6% wobec 11,9% w UE, 2013), 

 niski odsetek 15-latków ze słabymi wynikami w czytaniu (10,6% wobec 17,8% w UE), 
matematyce (14,4% wobec 22,1% w UE), naukach przyrodniczych (9% wobec 16,6% w UE), a 
przy tym podobnie wyróżniające się odsetki uczniów z wysokimi wynikami w wymienionych 
dziedzinach (według badania PISA 2012). 

Podstawą dla tych osiągnięć są: 

 wysokie aspiracje edukacyjne młodzieży i rodziców, 

 stałe rozszerzanie obszaru edukacji wspólnej dla wszystkich dzieci i młodzieży, 

 kompleksowa reforma systemu edukacji wdrażana od roku 1999, 

 reforma programowa wdrażana od roku 2009 w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 
szkoły podstawowej i gimnazjum, a następnie, od roku 2012, w zakresie szkół 
ponadgimnazjalnych – skorelowana ze zmianami w systemie egzaminów zewnętrznych. 

Ponadto, od roku 2007 trwa wybijający się na tle UE szybki wzrost liczby dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym (od ponad 870 tys. do prawie 1 300 tys. obecnie).  Było to możliwe 
dzięki zwiększonym nakładom gmin, wsparciu funduszy europejskich oraz wprowadzeniu nowych, 
mniejszych form wychowania przedszkolnego, bardziej dostosowanych do potrzeb rodziców 
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mieszkających na obszarach z rozproszoną siecią osadniczą. Od roku 2013 przyspieszane są działania 
na rzecz pełnego dostępu do wychowania przedszkolnego, które mają zakończyć się uzyskaniem  
w roku 2017 prawa do wychowania przedszkolnego przez wszystkie dzieci od 3 roku życia.  

W ślad za zmianami w podstawach programowych kształcenia ogólnego, zmieniony został profil 
egzaminów zewnętrznych poczynając od egzaminu gimnazjalnego. Zwiększony został udział zadań 
sprawdzających umiejętności złożone i przekrojowe. W celu zapewnienia wysokiej jakości  
i skuteczności kształcenia szkolnego wdrażana jest zmiana w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. 
Ustalono jednolite wymagania wobec szkół i placówek w całym kraju, wskazując na najważniejsze 
obszary ich pracy, niezbędne do tworzenia optymalnych warunków kształcenia. O poziomie 
wypełniania wymagań szkoły są informowane w drodze ewaluacji, tj. badania, które przeprowadzają 
zespoły wizytatorów z udziałem całego środowiska szkolnego. Ten sam cel przyświeca zmianom  
w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Od roku 2012/13 zaczęło się wdrażanie nowych 
standardów kształcenia nauczycieli. Standardy te zostały opracowane w języku efektów kształcenia. 
Wskazano w nich również na konieczność organizowania przez uczelnię praktyk pedagogicznych  
w szkołach i placówkach równolegle z realizacją treści kształcenia w ramach przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego. Szczegółowa koncepcja zmian modelu doskonalenia nauczycieli 
została przygotowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opracowano m.in. oferty doskonalenia 
nauczycieli w różnych zakresach, tematy oraz plany działania sieci współpracy i samokształcenia, 
przeszkolono kadry doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli (10 tys. osób), 
zbudowano platformę internetową, służącą realizacji nowych zadań. 

Mając na uwadze konieczność dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i oczekiwań 
pracodawców oraz w trosce o wysoką jakość kształcenia, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przygotowało modernizację systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego. Proces wdrażania 
zmian zakończy się w roku szkolnym 2016/17. W ramach zmian wprowadzono m.in. finansowanie 
uczenia się osób dorosłych w instytucjach niepublicznych częściowo uzależnione od efektów 
uzyskiwanych przez uczących się na egzaminach. Ponadto, prowadzone są działania mające na celu 
większe zaangażowanie pracodawców w jakość procesu kształcenia, szkolenia i egzaminowania,  
w tym analiza podstaw programowych pod kątem dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, 
określenie przykładowych ram współpracy szkół i pracodawców oraz upowszechnianie dobrych 
praktyk dotyczących tej współpracy. 

Wyniki badania PISA zdają się potwierdzać skuteczność zmian wprowadzanych w polskim systemie 
edukacji. Jednak wyzwaniem pozostają niskie wyniki uzyskiwane przez polskich uczniów w 
komputerowych częściach badania PISA oraz w dodatkowym badaniu uczniów starszych. Wyniki 
badania PIAAC dają wyraźną podstawę do nasilenia działań zorientowanych na osoby dorosłe  
z niskimi umiejętnościami. W obu przypadkach planowane są pogłębione analizy wyników PISA 
i PIAAC oraz wydanie odpowiednich rekomendacji dla polityki.14 

Po uchwaleniu szeroko zakrojonej reformy szkolnictwa wyższego w 2011 r., oraz po wdrożeniu  
w praktyce jej wyników w 2012 r., konieczne stało się podjęcie dalszych prac na rzecz realizacji Celu 
szczegółowego 5 SRKL: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli.  

Szkolnictwo wyższe 

Analizy przeprowadzone w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazały, że pomimo 
głębokich reform w poprzednich latach wciąż istnieją obszary, które wymagają podjęcia dalszych 
działań. Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęło w 2013 r. MNiSW należy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na: 

                                                           
14

 Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie na podstawie Raportu z osiągania w Polsce celów współpracy 
europejskiej w kształceniu i szkoleniu w latach 2012-2014. 
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 Sytuację absolwentów na rynku pracy – stopa bezrobocia absolwentów szkół wyższych  
w IV kwartale 2012 r. wynosiła ponad 20,1%15.  Jednocześnie raporty dotyczące rynku pracy, 
np. Bilans Kapitału Ludzkiego, wskazywały na ciągłe problemy pracodawców ze znalezieniem 
pracowników o odpowiednich kompetencjach. Co ciekawe, wśród najważniejszych 
kompetencji, których brakuje pracownikom, pracodawcy wskazywali na tzw. kompetencje 
miękkie, takie jak kompetencje samoorganizacyjne, analityczne czy komunikacyjne.  

 Niskie zróżnicowanie oferty programowej uczelni – reforma szkolnictwa wyższego 
wprowadziła do systemu podział na profil ogólnoakademicki oraz praktyczny. Celem tej 
zmiany było zróżnicowanie oferty programowej uczelni w kontekście określanej przez nie 
misji, co w dłuższej perspektywie czasowej miało prowadzić do profilowania się uczelni na 
szkoły wyższe badawcze, dysponujące odpowiednim potencjałem naukowym i oferujące 
głównie programy o profilu ogólnoakademickim oraz uczelnie kształcące praktycznie na 
potrzeby rynku pracy. 

Pierwsze analizy dowiodły, że w pierwszym roku po wprowadzeniu profili wśród nowych kierunków 
zaledwie 18% kierunków zostało przypisanych do profilu praktycznego, przy czym w uczelniach 
zawodowych, które powinny kształcić przede wszystkim na profilu praktycznym, wskaźnik ten 
wyniósł ok. 40%. 

 Niekorzystną strukturę kształcenia – zmiany zapoczątkowane w latach 2008-2009, tj. przede 
wszystkim realizacja rządowego programu kierunków zamawianych, zaczęły przynosić 
rezultaty. W 2013 r. nadal zwiększał się odsetek studentów wybierających studia ścisłe  
i techniczne, zwiększała się również liczba kandydatów na te studia. Niemniej pracodawcy 
wciąż zgłaszali zapotrzebowanie na specjalistów w tych obszarach, stąd niezbędna była 
kontynuacja działań na rzecz zwiększania odsetka studentów na kierunkach ścisłych  
i technicznych. 

 Niską mobilność kadry naukowej i studentów – poziom mobilności międzynarodowej na 
polskich uczelniach nadal należy uznać za niezadowalający. W 2013 r. liczba studentów 
zagranicznych w Polsce wyniosła 36 tys., co oznacza, że obcokrajowcy stanowili zaledwie 
2,3% wszystkich studentów Polsce. Co prawda wskaźnik ten w ciągu 3 lat wzrósł prawie 
dwukrotnie, jednakże nadal w porównaniu z krajami europejskimi Polska znajduje się daleko 
w tyle.  

Podobnie, jako niezadowalającą należy określić liczbę nauczycieli akademickich z zagranicy. W latach 
2007-2012 wzrost wyniósł niewiele ponad 10% (z 1 702 do 1 906). Niska liczba nauczycieli 
akademickich z zagranicy negatywnie wpływa na potencjał polskich uczelni do tworzenia 
atrakcyjnych programów kształcenia dla studentów-cudzoziemców. 

 Brak jednolitego systemu monitorowania losów absolwentów – wprowadzony w 2011 r. 
obowiązek monitorowania losów absolwentów został wdrożony w większości uczelni w 2011 
i 2012 r. Analiza przeprowadzona przez MNiSW dowiodła, że monitoring uczelniany stanowi 
efektywne narzędzie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia pozwalające władzom uczelni 
kształtować ofertę edukacyjną i dopasowywać programy studiów do potrzeb społeczno-
gospodarczych kraju.  

Równocześnie należy jednak podkreślić, że na podstawie monitoringu uczelnianego nie jest możliwe 
dostarczenie kandydatom na studia, opinii publicznej, władzom publicznym, czy pracodawcom 
porównywalnych, rzetelnych i obiektywnych informacji nt. sytuacji na rynku pracy absolwentów po 
poszczególnych uczelniach i kierunkach studiów. Tymczasem dostępność takich informacji jest  
w szeroko pojętym interesie publicznym – kandydatów na studia, którzy mają prawo opierać decyzję 
o wyborze takiego lub innego kierunku lub uczelni o wiarygodne dane, ministra i rządu, w celu 

                                                           
15

 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Do absolwentów zaliczono osoby w wieku 15-30 lat, które ukończyły szkołę w okresie 
ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki. 
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prowadzenia właściwej polityki w zakresie szkolnictwa wyższego, a wreszcie opinii publicznej, wobec 
faktu, że los absolwentów na rynku pracy stanowi ważny element debaty publicznej. W efekcie 
niezbędne są działania na rzecz stworzenia ogólnopolskiego monitoringu, który pozwoli 
przezwyciężyć opisane powyżej problemy.  

 Niezadowalająca jakość studiów doktoranckich – przejawia się w niskiej liczbie bronionych 
doktoratów, na poziomie ok. 5 tys. rocznie, przy wzrastającej od kilku lat liczbie doktorantów 
(w latach 2007-12 liczba doktorantów wzrosła z 31 tys. do 41 tys.). Poprawy wymaga także 
kwestia jakości prac doktorskich, a także niskiej interdyscyplinarności badań prowadzonych 
przez doktorantów. 

 

2. Formularze sprawozdawcze z realizacji narzędzi zawartych 

w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju kapitału 

Ludzkiego 2020  

 

Etap życia: Wczesne dzieciństwo 

 

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

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

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

Podmioty współpracujące:  
GIS, MEN, ZUS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Udział w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
niektórych innych ustaw (weszła w życie 13 lipca 2013 r.), którą wprowadzono regulacje ułatwiające rozwój 
systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in.: a) zwiększenie do 80% maksymalnej wysokości dotacji z 
budżetu państwa dla podmiotów na tworzenie nowych i funkcjonowanie już istniejących miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, b) umożliwienie ubiegania się o środki z dotacji zarówno przez gminy, jak i podmioty 
niepubliczne, w tym osoby fizyczne, c) umożliwienie zatrudnienia niani przez osoby prowadzące działalność 
rolniczą, za którą (nianię) ZUS opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Interwencje/ programy inwestycyjne: 
Finansowe wsparcie podmiotów w wykonywaniu zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 
realizacja dwóch edycji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch” - pierwsza skierowana do gmin na dofinansowanie ze środków budżetu państwa tworzenia nowych i 
funkcjonowania istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zaś druga do podmiotów 
niepublicznych na obniżenie opłat rodziców za pobyt w instytucjach opieki. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wydatków bieżących gmin związanych  
z utrzymaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które powstały przed 4 kwietnia 2011 r., 
funkcjonują obecnie i zostały wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Kontynuowana była procedura negocjacji i podpisywania umów o dofinansowanie projektów wyłonionych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr DWF_1.5_1_2012 pt.: „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego", jak również przeprowadził procedurę wyboru projektów do dofinansowania i 
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rozpoczął proces podpisywania umów w ramach konkursu nr 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: 

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

a) wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia  
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.1457), 

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). 

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

Konkursy były komplementarne z resortowym Programem MALUCH - dodatkowo premiowane były projekty 
zakładające wsparcie dla działań realizowanych lub zakładanych do realizacji w Programie MALUCH. W 
ramach Działania 1.5 PO KL środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie nowo powstałych placówek i 
oddziałów w funkcjonujących placówkach. 

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. 

Zgodnie z założeniami konkursów, projekty mogą być realizowane do końca 2014 r. natomiast po zakończeniu 
okresu realizacji beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości działań, tj. zapewnienia dalszego 
funkcjonowania placówek. 

Inne: 
Opłacanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ze środków budżetu państwa, składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne za nianie od podstawy stanowiącej kwotę nie 
wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok. 

W 2013 r. przeszkoleni zostali pracownicy jednostek terenowych ZUS, tak aby mogli wspierać rodziców, którzy 
chcieliby zatrudnić nianię, ale mają problemy ze sporządzeniem dokumentów ubezpieczeniowych. Ponadto na 
stronie internetowej Zakładu na bieżąco publikowano i aktualizowano wyjaśnienia dla rodziców dotyczące zasad 
wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz materiałów prowadzących rodziców krok po kroku od 
momentu zarejestrowania niani, do momentu jej wyrejestrowania. 
ZUS prowadził też akcję informacyjną dotyczącą ubezpieczania niań. Podczas akcji „Dni Ubezpieczonego” 
rozpowszechniane były ulotki dotyczące tej tematyki, udzielano też indywidualnych porad dla zainteresowanych 
zatrudnieniem niani. Przygotowane zostały autorskie programy telewizyjne i radiowe „ZUS dla Ciebie” 
poświęcone tematyce ubezpieczenia zatrudnionej niani. Przedstawiciele ZUS wypowiadali się w tym temacie na 
łamach prasy, radia i telewizji, w tym mediów lokalnych. Duża część wystąpień na łamach prasy była inicjowana 
przez ZUS.  

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 wyodrębniono 
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne, w  którym w ramach obszarów 
wsparcia tj. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny czy Rozwiazywanie problemów dzieci i młodzieży 
realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań związanych z opieką nad dziećmi od 0 do 3 lat. W 
2013 r. były to przykładowo projekty obejmujące zainicjowanie i rozwój programu edukacyjnego 
wspierającego rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 0-5 lat czy wsparcie rodzin zastępczych. 

 
Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

1. Realizacja dwóch edycji 
Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 
3 „Maluch”  

budżet państwa  
 
 
 
 

70,4 mln zł* 
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2. Dofinansowanie wydatków 
bieżących gmin związanych  
z  utrzymaniem miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3  

3. 3 projekty w ramach PO FIO 
na lata 2009-2013 w roku 
2013  

4. Działanie 1.5 „Wspieranie 
rozwiązań na rzecz 
godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego" 
POKL  

budżet państwa 
 
 
 
 
budżet państwa 
 
 
EFS 

30,6 mln zł* 
 
 
 
 
127 240 zł  
 
 
ok.247 mln zł 

 

*kwota zawnioskowanego do Ministerstwa Finansów uruchomienia środków z budżetu państwa. 
  

Osiągnięte efekty: 
W 2013 r. do dofinansowania w ramach realizacji Programu „Maluch” zakwalifikowano ponad 500 zadań 
różnych podmiotów (gmin i podmiotów niepublicznych). Dotyczyły one utworzenia ponad 2,8 tys. nowych 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wsparcia finansowego ponad 6,6 tys. miejsc opieki 
powstających w 2013 r. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe  
i ubezpieczenie zdrowotne za 9 015 niań (dane ZUS wg stanu na dzień 15 stycznia 2014 r.). 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. funkcjonowało w Polsce 1 511 instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów) wpisanych do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, z tego: 1 243 żłobki, 212 klubów dziecięcych oraz  
56 dziennych opiekunów. Oznacza to prawie 3-kroty wzrost liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 w stosunku do 2010 r. (511). Wzrost odsetka liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
nastąpił w każdym rodzaju form opieki. 

W ramach Działania 1.5 do dnia 31 grudnia 2013 r. podpisano 212 umów o dofinansowanie projektów na 
kwotę kontraktacji o wartości 207 345 215,67 PLN (217 z umowami rozwiązanymi), zakończył się okres 
realizacji 4 projektów na kwotę 2 794 813,23 PLN. 

Do dnia 31 grudnia 2013 r. działalność rozpoczęło: 235 żłobków, 25 klubów dziecięcych, 21 instytucji 
dziennego opiekuna, 10 projektów miało charakter informacyjno-promocyjny, wsparciem objęto 3812 
uczestników natomiast 1728 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 
wychowywaniem dzieci. 

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. Tym niemniej główną barierą  
w intensywniejszym wzroście liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczby miejsc opieki) są 
kwestie finansowe, tj. z jednej strony relatywnie wysokie koszty ponoszone przez rodziców związane z 
pobytem dzieci w różnych formach opieki, zaś z drugiej niedostateczne środki z budżetu państwa na tworzenie 
nowych instytucji i miejsc. 

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

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

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

Podmioty współpracujące: 
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych Innych ustaw (Dz. 
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U.poz. 827) jest konsekwencją zapowiedzi Rządu o konieczności wsparcia finansowego jednostek samorządu 
terytorialnego w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, poprzez dotowanie z budżetu 
państwa. Celem uchwalonych zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest 
systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego zakończone 1 września 2017 r. 
zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsc realizacji wychowania przedszkolnego 
(ustawowe zobowiązanie gminy do zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku czteroletniemu, a 
od dnia 1 września 2017 r. także każdemu dziecku trzyletniemu takiego miejsca w przedszkolu lub w innej 
formie wychowania przedszkolnego, w których równocześnie ustawowo została ograniczona wysokość opat 
pobieranych od rodziców).  

Ustawa ta wprowadziła od dnia 1 września 2013 r. ograniczenie w możliwości pobierania przez przedszkola 
publiczne opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki, przewyższających kwotę 1 zł za godzinę zajęć. Głównym celem ustawy 
przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego i zagwarantowanie 
każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola dostępu do oferty zajęć prowadzonych przez przedszkole 
bez względu na status materialny rodziny. Zagwarantowanie takiej oferty należy do zadań samorządów 
gminnych i dyrektorów przedszkoli. 

Aby ułatwić gminom realizację tego zadania, w tym także organizację zajęć dodatkowych, od września 2013 r. 
gminy otrzymują dotację z budżetu państwa. Dotacja w 2013 roku wyniosła 414 zł na jedno dziecko w wieku 
od 2,5 do 6lat w wychowaniu przedszkolnym (przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania 
przedszkolnego). W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 min zł. 

W dniu 6 grudnia 2013 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw – tzw. ustawa rekrutacyjna. W ustawie określone zostały: 

 kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
publicznych szkół i placówek, w tym wskazano grupy kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, 
wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy 
osiągnięcia; 

 zasady przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w tym w szczególności wskazano hierarchię poszczególnych 
kryteriów; 

 procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia 
kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej 
szkoły czy placówki oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu 
rekrutacji. 

Programowe: 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Poddziałaniu 9.1.1 realizowane są programy zapewniające 
dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące: 
 

 tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 
gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, 

 wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania 
przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się 
do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania 
przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej 
gminy, 

 przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości 
usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 

Finansowanie: 
Na realizację powyższych działań zaplanowano w latach 2007-2013 ponad 416 mln EUR. 

Osiągnięte efekty:  
Z danych Systemu Informacji Oświatowej opracowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej (według stanu 
na 30 września 2013 r.) wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym wyniósł 74,1%, w tym na wsi 63,6%. Z danych Systemu Informacji Oświatowej 
(według stanu na 30 września 2013 r.) wynika, że od roku 2008 powstało 2 107 publicznych i niepublicznych 
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punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego (w tym na wsi 1320). W 2012 r. było ich 
odpowiednio – 1 725 i 1 085. W 2011 r. ich liczba wynosiła ogółem - 1 511 (na wsi 983). W 2010 r. placówek 
tych było ogółem 1 234 {w tym na wsi 877). W 2009 r. było to odpowiednio 819 i 650. Największy przyrost 
można odnotować w przypadku punktów przedszkolnych - ich liczba wzrosła do 1 997. 

Należy również zaznaczyć, że od roku 2008 liczba przedszkoli (publicznych i niepublicznych) zwiększyła się o  
2 371. Obecnie (według danych z dnia 30 września 2013 r.) ich liczba wynosi ogółem 10 409 (w tym na wsi  
3 432). W 2012 r. było ich odpowiednio 9 822 i 3 213. W 2011 r. ich liczba wynosiła 9 350 (w tym na wsi 3 058). 
W tym samym czasie zwiększyła się o 4 260 liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
Obecnie (według wstępnych danych z dnia 30 września 2013 r.) jest ich ogółem 15 421 (w tym na wsi 9 807). 
W 2012 r. było ich odpowiednio 14 199 i 9 304. W 2011 r. było ich 14 162 (w tym na wsi 9 375). W 2010 r. było 
ich 12 560 (w tym na wsi 8 576). 

Podejmowane są działania, które mają na celu zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, wzrost 
liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz podnoszenie jej jakości. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Nie stwierdzono trudności w realizacji zadania. 

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

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

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

Podmiot wiodący: MPiPS Podmioty współpracujące: 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe/inne: 
1. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie resortowych programów na rzecz wsparcia rodziny i rozwoju systemu pieczy 

zastępczej dotyczących dofiansowania samorządów w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastepczej, stadardów w placówkach wspracia dziennego , niektórych 
działań powiatów w obszarze pieczy zastępczej. 

2. Finansowanie funkcjonowania ośrodków adpocyjnych oraz pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy 
zastępczej. 

Osiągnięte efekty: 
W 2013 r., w ramach realizacji programów z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
dofinansowano: 
- zatrudnienie w gminach 2 406 asystentów rodziny, 
- zatrudnienie w powiatach 841 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
- 217 funkcjonujących placówek wsparcia dziennego w dojściu do wymaganych standardów, 
- 278 powiatów w realizacji niektórych zadań (m.in. dofinansowanie szkoleń kandydatów ora doszkalanie 
funkcjonujących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wynagrodzeń powstających w 2013 r. rodzin zastępczych 
zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i 
rodzinnych domów dziecka).  
Działania podejmowane m.in. na szczeblu centralnym na rzecz rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy  
przyczyniają się do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (w 2013 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 (31 506 rodzin w 2013 r. w relacji do 18 947 rodzin w 2012 r., tj. wzrost o 66%). 
 
Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

5. Realizacja resortowych 
programów na rzecz 
wsparcia rodziny i rozwoju 
systemu pieczy zastępczej 

budżet państwa  
 
 
 

61,3  mln zł* 
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6. Finansowanie 
funkcjonowania ośrodków 
adpocyjnych oraz pobytu 
dzieci cudzoziemców w 
pieczy zastępczej. 

 
budżet państwa 

 
30,8 mln zł** 

 

*środki z budżetu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz kwota zawnioskowanego do Ministerstwa Finansów 
uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa, 
** środki ujęte w budżetach wojewodów oraz kwota zawnioskowanego do Ministerstwa Finansów 
uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa. 
  

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

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

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

Strategiczne zadanie państwa: 
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 podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
W 2013 r. zostały doprecyzowane i uaktualnione zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257).  

Interwencje/ programy inwestycyjne : 
Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi  poprzez zwiększenie dostępu do edukacji uczniów 
niepełnosprawnych było realizowane także poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, uwzględniających edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

Wsparcie bezpośrednie dla uczniów zostało zapewnione w projektach realizowanych w ramach konkursu 
2/POKL/3.3.4/09 - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy  terapii ucznia 
niepełnosprawnego. Projekty skierowane są do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i 
placówek prowadzących kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szkoły specjalne, 
integracyjne, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi lub oddziałami specjalnymi). Ich celem jest 
opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia 
niepełnosprawnego. Programy dotyczą m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych  
i technicznych oraz przedsiębiorczości. W ramach projektów opracowano 58 programów nauczania/zajęć 
pozalekcyjnych.  

Wśród programów są m.in. 

 "Gimnastykując ciało - usprawniasz umysł" - Program nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności liczenia, poznawania przedmiotów, ich właściwości, położenia w 
przestrzeni, kształcenia pamięci, myślenia i wyobraźni twórczej; 
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 Programy nauczania matematyki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla klas IV-
VI szkoły podstawowej, gimnazjum i klas l/lI szkoły zawodowej; 

 Program "Radość z działania - praktyczna aktywność", obejmujący zadania z zakresu: praktycznego 
życia, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej i językowej; 

 Komputerowy świat wiedzy - program nauczania informatyki dla uczniów niewidzących i 
niewidomych; 

 Program „Z komputerem za Pan Brat" oparty na wykorzystaniu technologii multimedialnych" 
obejmujący serię programów do terapii zaburzeń poznawczych i percepcyjno - motorycznych, 
ćwiczenia wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz z zakresu wspierania wszechstronnego 
rozwoju dziecka, w tym mowy; 

 Program rozwijania percepcji wzrokowej „Przyjazne fale" z wykorzystaniem terapii EEG Biofeedback, 
aktywizującej potencjał umysłowy; 

 Program „Przez zmysły poznajemy świat" realizowany w oparciu o metodę opracowaną przez J. Ayers 
Integracji Sensorycznej; 

 Program „Cztery pory roku w twórczej adaptacji pedagogiki M. Montessori" przeznaczony dla dzieci i 
młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym oraz współwystępującymi deficytami; 

 „Twórcza Aktywność" - program nauczania uwzględniający ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie 
mózgu, zapewniające równowagę pomiędzy pracą obu jego półkul; 

 Program rozwijania integracji zmysłowej „Ruch i koordynacja to radosna edukacja" mający na celu 
poprawę rozwoju integracji sensorycznej; 

 Program „Czytam ze zrozumieniem = rozumiem świat" dotyczący rozwoju umiejętności czytania ze 
zrozumieniem przez uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym; 

 Innowacyjny program rozwijający komunikację pomiędzy młodzieżą słyszącą a niesłyszącą; 

 Program "Warto pracować - przełamywanie izolacji społecznej", wdrażany wśród uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy, upośledzonych umysłowo, mający na celu naukę wykonywania czynności 
z zakresu utrzymania porządku i czystości. 

Wsparcie było realizowane również w ramach projektów systemowych służących przygotowaniu i wdrożeniu 
odpowiednich regulacji prawnych oraz zmian organizacyjnych, doskonaleniu kadry zarządzającej oświatą w 
zakresie zmieniających się przepisów. 

W ramach projektu systemowego pn. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza 
badawczego przeprowadzono badanie wdrażania reformy w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz badanie p.t. Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów szkół podstawowych w kl. I-III. Wyniki badań pozwalają na podejmowanie dalszych 
działań w oparciu o fakty. 

Komplementarnym w zakresie celów do powyżej opisanych projektów jest również projekt systemowy MEN 
pt. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym realizowany od lutego 2010 r. 
mający na celu zapewnienie dziecku/uczniowi wsparcia i zindywidualizowanej pomocy,  
w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania zarówno specyficznych trudności, jak i uzdolnień 
ucznia. 

Także w ramach projektów systemowych wspierających modernizację systemu egzaminów zewnętrznych 
uwzględniono potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - powołano zespoły zadań 
egzaminacyjnych w celu dostosowania egzaminów do potrzeb tej grupy uczniów. 

Ponadto, na poziomie regionalnym realizowane są projekty w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Celem wsparcia było wspomaganie szkoły i nauczycieli w indywidualizacji procesu kształcenia, to jest 
diagnozowaniu potrzeb uczniów, przygotowywaniu programów i zajęć, doposażeniu szkoły w niezbędne 
pomoce dydaktyczne oraz w organizowaniu dodatkowych zajęć. Przystąpienie do projektu umożliwiało szkole 
rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej, wykorzystanie ciekawych metod pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i 
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rodziców. Środki finansowe mogły być przeznaczone na:  

1) organizację dodatkowych zajęć: 
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  

w tym także dzieci, u których występuje zagrożenie ryzykiem dysleksji, 
b) dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, 
c) zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
d) zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci mających trudności w 

komunikowaniu się z otoczeniem, 
e) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 
f) specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, 
g) rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych); 

2) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt specjalistyczny (tj. np. na zakup oprogramowania oraz 
pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak wady 
wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje również działania adresowane do nauczycieli, dyrektorów 
przedszkoli, szkół i placówek, organów prowadzących szkoły oraz sprawujących nadzór pedagogiczny, mające 
na celu efektywne wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
z niepełnosprawnościami. 

W roku 2013 w ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  został ogłoszony 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci 
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania 
z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 
szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie 
przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”, gdzie grupą docelową konkursu byli uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni. 

Osiągnięte efekty: 
Obowiązujące przepisy oświatowe umożliwiają organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 
przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego 
oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także w publicznych i 
niepublicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, zapewniając 
jednocześnie finansowanie realizacji tego zadania z budżetu państwa. 

Środki finansowe na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przekazywane są z budżetu 
państwa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

Z analizy danych z lat 2008-2012 wynika, że coraz więcej dzieci niepełnosprawnych zostaje objętych  
wczesnym wspomaganiem rozwoju. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2008-2009 największą grupę 
dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju stanowiły dzieci w wieku 6 lat, natomiast od 2010 
roku dzieci w wieku 5 lat. 

Finansowanie: W ramach konkursu 2/POKL/3.3.4/09 - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych 
programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod diagnozy  terapii ucznia niepełnosprawnego, otrzymało dofinansowanie 38 podmiotów, na kwotę 1,6 
mln zł. 

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

 
 
Narzędzie 5 Podnoszenie ogólnego poziomu opieki nad matką i dzieckiem 

Narzędzie 5 Podnoszenie ogólnego poziomu opieki nad matką i dzieckiem 

Strategiczne zadanie państwa: 
Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych oraz wydłużania wieku 
emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 
Podmiot wiodący: Podmioty współpracujące:  



25 

 

MZ  MPiPS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
Realizacja Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i 
powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na 
lata 2009-2013. 

Realizacja Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014. 

Realizacja Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu 
Sercowo – Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” 

Instytucjonalne: 
Kampania edukacyjna skierowana do kobiet w okresie ciąży i porodu 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

Program kompleksowej 
diagnostyki i terapii 
wewnątrzmacicznej  
w profilaktyce następstw 
i powikłań wad rozwojowych  
i chorób płodu – jako element 
poprawy stanu zdrowia 
płodów i noworodków na lata 
2009-2013 
Zastosowanie diagnostyki  
i terapii wewnątrzmacicznej 
umożliwia ograniczenie liczby 
powikłań i następstw wad 
rozwojowych i chorób płodu. 
Dokonywanie korekcji 
wewnątrzmacicznej 
i zmniejszenie destrukcyjnych 
następstw danej wady i 
choroby płodu przyczynia się 
do poprawy 
wewnątrzmacicznego stanu 
płodu, wydłużenia czasu 
trwania ciąży oraz rodzenia się 
noworodków w lepszym stanie 
ogólnym 
W 2012 r. wykonano 132 
zabiegi wewnątrzmaciczne na 
płodzie a w 2013 r. istotnie 
zwiększono liczbę i wykonano: 
240 zabiegów 
wewnątrzmacicznych na 
płodzie w dwunastu 
rozpoznawalnych patologiach, 
a także 240 badań USG 
kwalifikujących do zabiegu  
i 122 badania Echo płodu. 

Budżet państwa cz.46 1 400 000 zł 

Program badań 
przesiewowych noworodków 
w Polsce na lata 2009-2014 

W ramach Programu 
prowadzone są badania 

Budżet państwa cz.46 19 416 000 zł 
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przesiewowe w kierunku: 
hipotyreozy, fenyloketonurii, 
mukowiscydozy oraz rzadkich 
wad metabolizmu. Działania  
podejmowane w ramach 
Programu zapobiegają 
ciężkiemu i trwałemu 
kalectwu, wynikającemu z tych 
wad. Wczesne rozpoznanie i 
wdrożenie leczenia chorób 
wrodzonych objętych 
badaniem przesiewowym, a 
również obniżenie kosztów 
leczenia i opieki nad dziećmi z 
chorobami wrodzonymi. 
Program realizowany jest 
przez Instytut Matki i Dziecka.  

Narodowy Program 
Wyrównywania Dostępności 
do Profilaktyki i Leczenia 
Chorób Układu Sercowo – 
Naczyniowego na lata 2013 – 
2016 POLKARD. W ramach 
powyższego działania 
zrealizowane zostało zadanie 
pn. Zakup sprzętu i aparatury 
medycznej dla oddziałów 
kardiologii dziecięcej. 
Zakupiono: system do prób 
wysiłkowych z bieżnią - 2 szt., 
system do 24 godzinnego 
monitorowania zapisu EKG 
(Holter) - 2 szt., 
echokardiograf wysokiej klasy 
- 4 szt 

Budżet państwa cz.46 1 470 784 zł. 

Wydanie ulotki skierowanej do 
kobiet w okresie ciąży i 
porodu „Zatroszcz się o siebie i 
swoje dziecko” 

Budżet państwa cz.46   13 419,30 zł 

 

Osiągnięte efekty:  

  ograniczenie liczby powikłań i następstw wad rozwojowych i chorób płodu. 

  poprawa wewnątrzmacicznego stanu płodu,  

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

 zwiększenie świadomości kobiet ciężarnych dotyczących praw kobiet w okresie ciąży porodu i połogu, 
terminów wykonywania badań profilaktycznych w okresie ciąży, roli położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej w prowadzeniu ciąży i porogu, zalet karmienia piersią. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Podejmowane przez MZ w 2013 r. działania programowe są kontynuacją przyjętych w  poprzednich latach 
programów zdrowotnych i  nie stwierdza się istotnych problemów w ich realizacji.  

 
 
Narzędzie 6 Dostosowanie opieki prenatalnej do modelu późnego macierzyństwa 

Narzędzie 6 Dostosowanie opieki prenatalnej do modelu późnego macierzyństwa 

Strategiczne zadanie państwa: 
Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych oraz wydłużania wieku 
emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 
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Podmiot wiodący: 
MZ  

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej 
Prokreacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 721)   

Programowe: 
Realizacja Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016. 

Wdrożeniowe/inwestycyjne: 
Utworzony został system teleinformatyczny umożliwiający przekazywanie informacji o udzielonych 
świadczeniach przez realizatorów Programu Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na 
lata 2013-2016 i monitorowanie jakości udzielonych świadczeń. 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

Program – Leczenie 

Niepłodności Metodą 

Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 

2013-2016. 

W roku 2013 r. program był 
realizowany od 1 lipca do 31 
grudnia 2013. w 26 
podmiotach na terenie całego 
kraju, które w postępowaniu 
konkursowym zostały 
wyłonione jako oferujące 
najwyższy standard leczenia 
par niepłodnych. 
W ramach udzielanych 
świadczeń zapewniono parom 
dostęp do usług medycznych 
w części klinicznej, w tym: 
1) koniecznych badań 
laboratoryjnych; 
2) badań dodatkowych. 
Były one zapewniane w celu 
optymalnego i bezpiecznego 
przeprowadzenia 
kontrolowanej indukcji 
jajeczkowania oraz oceny 
skuteczności indukcji. 
W ramach części 
biotechnologicznej 
zapewniono dostęp do usług 
medycznych, takich jak: 
1) pobrane komórek jajowych; 
2) zapłodnienie 
pozaustrojowego; 
3) hodowla zarodków; 
4) transfer zarodków do 
macicy; 
5) przechowywanie zarodków. 
W okresie od 1 lipca 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r. do 

Budżet państwa cz.46  W ramach programu w 2013 roku 
na świadczenia zdrowotne 
zaplanowanych zostało 33 053 000 
zł, z czego wydatkowano  
32 171 000 zł.  
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programu zostało 
zarejestrowanych 8369 par, 
zostało zakwalifikowanych 
5779 par, nie zakwalifikowane 
zostały 132 pary, zaś u 4882 
par rozpoczęto procedurę 
(rozpoczęto udzielania 
świadczeń w ramach leczenia 
niepłodności metodą 
zapłodnienia 
pozaustrojowego). 
Powołana została Rada 
Programowa, która w 2013 
zrealizowała następujące 
zadania:  
1) oceniła merytorycznie 
ocenę realizacji 
poszczególnych elementów 
Programu; 
2) zaproponowała 
wprowadzenie nowych zadań 
w ramach Programu; 
3) określiła mierniki 
monitorowania oczekiwanych 
efektów realizacji Programu; 
4) członek Rady Programowej 
brał udział w pracach Komisji 
konkursowej mającej na celu 
wybór realizatorów zadań 
Programu. 

 

Osiągnięte efekty:  
Zmniejszanie ryzyka pogłębiania się negatywnych trendów demograficznych poprzez poprawę dostępu do  
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 

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

Obserwowane  jest bardzo duże zainteresowanie Programem Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 
Pozaustrojowego na lata 2013-2014  ze strony pacjentów. Z uwagi na fakt, że  nie było możliwości 
zrealizowania świadczeń dla wszystkich zainteresowanych pacjentów w 2013 tworzyły  się kolejki oczekujących 
w niektórych ośrodkach. Zniwelowano ten problem poprzez przeniesienie środków finansowych z  ośrodków, 
które nie wykorzystały kontraktu, do tych w których kolejki były najdłuższe. 

 

Etap życia: Edukacja szkolna 

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe/wdrożeniowe: 
Kontynuacja wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym. Obowiązującą od 1 
września  2009 r. podstawę programową w roku szkolnym 2013/2014  stosowano w przedszkolach, klasach I-V 
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szkoły podstawowej, gimnazjach i w klasach I-II szkoły ponadgimnazjalnej.   Jest to drugi rok wdrażania zmian 
programowych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ich celem jest podniesienie jakości 
kształcenia oraz lepsze przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie poprzez 
rozwijanie kompetencji kluczowych, zróżnicowanie form kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 
dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy. W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie 
powinni zdobyć kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy pozwalające na 
świadome funkcjonowanie w życiu społeczno-gospodarczym. Ze względu na potrzeby gospodarki opartej na 
wiedzy za szczególnie istotne uznano stworzenie warunków, dzięki którym wzrośnie liczba uczniów 
zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, a w ich następstwie liczba studentów wybierających taką 
ścieżkę edukacyjną. 
Zgodnie ze zmianami programowymi i organizacyjnymi, które obowiązują od 1 września 2012 r., uczniowie 
liceum ogólnokształcącego i technikum realizowali naukę przedmiotów  w zakresie rozszerzonym, które 
odpowiadają ich zainteresowaniom i planom edukacyjnym.   

W roku 2013/2014 podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych zostało wskazane przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jako jeden  z  podstawowych kierunków realizacji polityki 
edukacyjnej państwa. 

W związku z wdrażaniem podstawy programowej prowadzono monitorowanie wdrażania podstawy programowej 
w ramach projektu pn. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. 
Realizowano  również takie działania, jak:  

- wsparcie nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie wewnętrznego monitorowania realizacji podstawy 
programowej, w tym opracowano dwa poradniki dotyczące monitorowania wewnętrznego podstawy programowej, 
zorganizowano dwa szkolenia dotyczące monitorowania realizacji podstawy programowej, 
- wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i 
wychowawczej - trzy szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli,  
- upowszechnienie i promocja zmian w kształceniu ogólnym w przedszkolach, szkołach i środowisku akademickim – 
konferencja na UMK w Toruniu „Informatyka w edukacji” dla nauczycieli, zamieszczenie na  stronie ORE informacji o 
organizacji zajęć dla studentów i pracowników uczelni wyższych, szkolenie dla wizytatorów, opracowano materiał 
dotyczący sześciolatków i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli pt. „Sześciolatek w szkole”, 
- szkolenie dla e-trenerów i e-moderatorów, 
- opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych. 

Finansowanie: 
1) wdrażanie zmian programowych - Budżet Państwa, 
2) realizacja projektu Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach w ramach POKL 

Osiągnięte efekty:  
Organizacja nauczania jest w większym stopniu dostosowana do indywidualnych zainteresowań uczniów, co 
powinno sprzyjać lepszemu przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, studiów, drogi zawodowej.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego jest obowiązkowa we wszystkich szkołach. 
Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem projektu Wdrożenie podstawy programowej  
w przedszkolach i szkołach. 

 
Narzędzie 8: Wspomaganie rozwoju kompetencji cyfrowych – cyfrowa szkoła 

Narzędzie 8: Wspomaganie rozwoju kompetencji cyfrowych – cyfrowa szkoła 

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

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MAiC 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
Kontynuacja realizacji pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli  
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, który był realizowany  
w okresie od 4 kwietnia 2012 do 31 sierpnia 2013 r. 

W 2013 roku podjęto następujące działania: 
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1. Realizacja komponentu e-nauczyciel 
Komponent „e-nauczyciel” realizowany był w ramach projektu systemowego PO KL „Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Utworzone 
zostały 73 międzyszkolne sieci współpracy, skupiające 3401 nauczycieli, w ramach których ich uczestnicy 
wymieniali się doświadczeniami w stosowaniu TIK w pracy z uczniem.   
Ponadto szkolenia dla nauczycieli, w których wzięło udział 4212 uczestników, były finansowane przez organy 
prowadzące szkoły w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

2. Realizacja komponent „e-zasoby edukacyjne”, w tym „e-podręcznik” 
Komponent był realizowany w obszarach: 
1) rozbudowa cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris”, 
2) przygotowanie „e-podręczników”, które będą dostępne na otwartej platformie edukacyjnej. 
W ramach komponentu dla portalu „Scholaris” pozyskano 2090 nowych zasobów, co zwiększyło łączną liczbę 
zasobów do prawie 27 tys. Zasoby te pokrywają 75% podstawy programowej. 

Rozpoczęto realizację projektu systemowego PO KL „E-podręczniki” do kształcenia ogólnego”, w ramach 
którego do września 2015 r. zostaną opracowane i nieodpłatnie udostępnione 62 „e-podręczniki” do 
wszystkich etapów edukacyjnych oraz 2,5 tys. uzupełniających je zasobów edukacyjnych (filmów, map 
interaktywnych, audiobooków, lektur, itd.).  

3. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził ewaluację programu, której zadaniem było między innymi 
przygotowanie rekomendacji dla opracowania szczegółowej koncepcji wieloletnich działań na rzecz 
cyfryzacji szkół. 

4. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zrealizowało odrębny komponent badawczy, którego celem 
było przetestowanie w różnych środowiskach szkolnych określonych konfiguracji zastosowania 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Komponent był realizowany w 34 szkołach podstawowych, z 
których 10 stanowiło grupę kontrolną. Działania obejmowały m.in. badanie społeczne środowiska 
szkolnego, dostawy sprzętu komputerowego do szkół, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli oraz 
wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji sieci Wi-Fi w szkołach.   

5. Przygotowane zostało sprawozdanie z realizacji programu dla Rady Ministrów. Sprawozdanie z 
realizacji programu zostało przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 marca 2014 roku. 

Finansowanie: 
Na realizację programu wydatkowano z rezerwy celowej budżetu państwa nr 65 „Pilotaż Wieloletniego 
Programu Rządowego - Cyfrowa Szkoła” łączną kwotę w wysokości 46 519 851,88 zł, z czego  912 848,00 zł w 
roku 2013. 
Wysokość wkładu własnego poniesionego przez organy prowadzące wyniosła 13 745 045,93 zł.  
Koszty realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
wyniosły, w okresie trwania programu pilotażowego łącznie 6 920 215 zł , w tym z budżetu państwa 1 037 783 
zł. 

Osiągnięte efekty:  
Osiągnięte rezultaty programu (na podstawie sprawozdań szkół i organów prowadzących z realizacji 
programu): 
− uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie 

uczenia się i pracy zespołowej, 
− nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia, 
− zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz 

położenie nacisku na indywidualizację nauczania,  
− wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw 

autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie, 
− nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Został osiągnięty główny cel pilotażu, który zakładał rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania 
kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego 
wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy. 
Nauczyciele, dzięki szkoleniom, podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie 
kształcenia, co w znacznym stopniu przyczyniło się do sukcesu programu, szkoły osiągnęły zakładane w 
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programie funkcjonalności i wykonały nałożone programem zadania edukacyjne. 
Przyjęte w pilotażu rozwiązanie wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnej do szkół, polegające 
na powierzeniu tego procesu szkołom i organom prowadzącym z jednoczesnym zapewnieniem zewnętrznego 
rządowego wsparcia finansowego oraz holistyczna koncepcja programu, uwzględniająca wsparcie nauczycieli i 
rozbudowę elektronicznych zasobów edukacyjnych, okazały się trafne.    
Nakłady finansowe poniesione na realizację programu przyniosły oczekiwane efekty, które przełożyły się na 
zmianę modelu pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach będących beneficjentami programu. 
Osiągnięte zostały wszystkie zakładane w programie wartości mierników. 

 

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: 
Zmiany w systemie oświaty służące podniesieniu jakości nauczania i budowanie społeczeństwa opartego na 
wiedzy 

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
W 2013 r. wydane zostało rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
wprowadzające nową formułę przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego od roku szkolnego 
2014/2015.  
W związku z koniecznością wykonania  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. 
akt K 35/12), w 2013 r. rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w której zostaną 
wprowadzone elementy odnoszące się do oceniania kształtującego uczniów. 

Finansowanie: 
Bez kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
Brak możliwości wskazania konkretnych efektów. 

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

Działania podjęte w 2013 r.: 
Działania wdrożeniowe/systemowe: 
a. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 
Uczniowie niepełnosprawni realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
(Dz. U. poz. 977) - dotyczy przepisów przejściowych. 
Uczniowie pełnosprawni oraz niepełnosprawni, których rozwój intelektualny jest prawidłowy dla wieku lub 
kształtuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, realizują tę samą podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla szkoły danego typu.  
Natomiast uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną 
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podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w załączniku nr 3 i 7 (podstawa programowa dla 
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla szkoły przysposabiającej do pracy) do rozporządzenia  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół. Edukacja tych uczniów polega bowiem na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, 
opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne. 
Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na 
nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu 
otaczającego świata – w całym procesie edukacji.  
W stosunku do tych uczniów, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, 
działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i przy uwzględnieniu ich tempa rozwoju. 
 
b. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 
Proces kształcenia ucznia niepełnosprawnego dostosowany jest do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz posiadanych przez niego możliwości psychofizycznych niezależnie od typu i rodzaju szkoły 
do jakiej uczęszcza. Dla każdego dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu, szkole lub ośrodku, 
opracowywany jest indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny (IPET). 
Uczeń niepełnosprawny, niezależnie od typu i rodzaju szkoły, do jakiej uczęszcza, jest obejmowany zajęciami 
rewalidacyjnymi. Są to zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój dziecka 
niepełnosprawnego. W przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. oraz z dnia 7 lutego 
2012 r. , ustalono obowiązkowy wymiar tych zajęć w szkole w zależności od jej typu i rodzaju. 
 
c.Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego. 
Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły podstawowej w 
rejonie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).  
Zgodnie z art. 14 ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.). w brzmieniu nadanym ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) oraz zgodnie z przepisami art. 26 pkt. 4 ustawy z 
dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 176), realizacja obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, może zostać  odroczona, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 r. W dniu 1 
września 2014 r. w życie wejdą nowe przepisy, które umożliwiają odroczenie realizacji obowiązku szkolnego 
dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy 8 lat. Należy zauważyć, że odroczenie obowiązku szkolnego  dziecka 
niepełnosprawnego nie zawsze jest konieczne, tym bardziej w maksymalnym wymiarze. W szkole kształcenie 
dziecka niepełnosprawnego odbywa się bowiem w oparciu o indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny, uwzględniający również określenie rodzaju i wymiaru zajęć rewalidacyjnych oraz form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Każdorazowo decyzja o odroczeniu od obowiązku szkolnego powinna być 
podejmowana z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego, w tym 
poziomu jego gotowości szkolnej.  
 
d. Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490, z 
późn. zm.) oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz 
w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489, z późn. zm.), określają, że uczniowie oraz absolwenci 
niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępują do sprawdzianu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  w warunkach i formie dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie to 
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polega w szczególności na: 

 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego 
sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu, 

 zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej 
niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 
absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

Sprawdzian oraz egzaminy zewnętrzne, do których przystępują uczniowie, również niepełnosprawni, 
orgaznizowane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Dla 
uczniów niepełnosprawnych opracowywane są odrębne zestawy zadań lub arkusze egzaminacyjne, 
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ponadto uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
mogą przystąpić do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w warunkach dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.  
 
e. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego. 
Przepisy §10 ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), umożliwiają dyrektorowi szkoły 
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ucznia z wadą słuchu, z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera.  
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego do 
końca danego etapu edukacyjnego. 
 
f. Przedłużenie okresu nauki. 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć 
okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  Jeżeli kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się zgodnie z 
ramowymi planami nauczania określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 
lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. 
zm.), okres nauki może być przedłużony zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, co najmniej o 1 rok. 
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być kształceni w poszczególnych typach 
szkół do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 

1) 18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,  
2) 21. rok życia – w przypadku gimnazjum,  
3) 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (w tym szkoły policealnej). 

 
g. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim. 
Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, organizuje się zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze.  
Zajęcia te organizuje się od początku roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do 
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy, 
udział w tych zajęciach jest formą spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki.  
W roku szkolnym 2012/13 dla 10 218 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim były 
organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze przez:  

 szkoły podstawowe – dla 6 266 osób; 

 ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo  
w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,  
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a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 
dla 2 433 osób; 

 gimnazja – dla 969 osób; 

 przedszkola – dla 516; 

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dla 34 osób.  
 

Tabela. Liczba dzieci i młodzieży z upoośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których organizowano 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze od 2008 r. 

 

Lata szkolne 

 

Liczba dzieci i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu głębokim 

2008/2009 11629 

2009/2010 10743 

2010/2011 10203 

2011/2012 10306 

2012/2013 10218 

 
h. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
System oświaty zapewnia każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola, szkoły lub placówki wsparcie w 
rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  
Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).  
Podstawą do uruchomienia pomocy dziecku jest rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym 
zakresie – dostrzeżenie zarówno trudności dziecka, jak i jego szczególnych uzdolnień, w celu udzielenia 
odpowiedniego wsparcia należy do podstawowych zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
dzieckiem, ale także do innych osób, które na co dzień stykają się z dzieckiem i jego problemami – dyrektora, 
pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub 
higienistki szkolnej, kuratora sądowego czy asystenta rodziny. 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 formach:  

1) klas terapeutycznych; 
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym); 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;  
6) warsztatów; 
7) porad i konsultacji.  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także rodzicom dzieci oraz nauczycielom, w formie porad, 
konsultacji, warsztatów i szkoleń. Pomoc ta polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. 
Dyrektor szkoły organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracuje w tym zakresie z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, rodzicami uczniów, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, a także organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
W przypadku ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań zespołu 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. 
Koordynacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań wychowawcy klasy lub innej 
osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 
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Należy podkreślić, że podstawą objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest nie tylko opinia lub 
orzeczenie poradni, ale również rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę prowadzącego zajęcia 
z uczniem. Analizując potrzeby ucznia niepełnosprawnego, zespół określa zakres i formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz zalecany czas jej trwania w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym. 

Finansowanie:  
Dodatkowe środki  naliczone  w 2013 r. w ramach subwencji oświatowej dla uczniów z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego wynosiły 4 839 414 000 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Wg. danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 r. we wszystkich 

typach i rodzajach szkół kształceniem specjalnym objęto 142 695 uczniów, co stanowiło 3,11% ogólnej liczby 

uczniów. Uczniowie ci pobierali naukę w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (63991 uczniów – 44,85 

% uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz w  szkołach specjalnych (78 704 

uczniów – 55,16% uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).  

Z pomocy bezpośrednio udzielonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  skorzystało 50 766 (3,9%) 
dzieci z przedszkoli, 160 552 (3,49%) dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. W treningach, warsztatach, prelekcjach i innych uczestniczyło  4 724 pedagogów i 
psychologów szkolnych, 8280 nauczycieli, w tym wychowawców klas, 8324 rodziców oraz 2 777 
wychowawców placówek. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie zrealizowane jest  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 podjęte w 2013 r.: 
Działania programowe: 
Podstawa programowa (rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r. poz. 977) uwzględnia większe aspiracje 
edukacyjne współczesnych uczniów, kładąc nacisk na indywidualizację kształcenia. Preambuła podstawy 
programowej stanowi, że obowiązkiem szkoły oraz poszczególnych nauczycieli jest podejmowanie działań 
mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia.  

Podstawa programowa zaleca obserwowanie i odkrywanie przez nauczyciela (w szczególności edukacji 
wczesnoszkolnej) uzdolnień ucznia, a następnie ich rozwijanie. Wskazuje się również, aby szkoła organizowała 
zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych, wychodząc naprzeciw pasji poznawczej tych 
uczniów, oraz dostosowywała wymagania do ich możliwości. Natomiast wprowadzone w kształceniu 
ponadgimnazjalnym zmiany organizacyjne zapewniają uczniom możliwość nauki w zakresie istotnie 
rozszerzonym przedmiotów wybranych pod kątem uzdolnień,  zainteresowań i potrzeb edukacyjnych. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 204) organ prowadzący  szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać dodatkowe godziny 
(nie więcej jednak niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym) na realizację 
dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 

 zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w 
szkole, 

 zajęć edukacyjnych, dla których nie została określona podstawa programowa, lecz program nauczania 
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.  

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadząc monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego 
pyta szkoły o działania na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczniów zdolnych oraz 
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uczniów mających trudności w nauce. Badanie w 2013 r. wykazało m.in., że w przypadku liceum 
ogólnokształcącego większy odsetek uczniów uczestniczących  regularnie w zajęciach dodatkowych uczestniczy 
w zajęciach organizowanych w celu wspierania ucznia zdolnego niż ucznia mającego trudności w nauce. Na 
wcześniejszych etapach edukacyjnych sytuacja jest odwrotna.  

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

Realizacji ww. celu służy m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz metodycznych, pogłębiona analiza 
obecnie istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad. W ramach projektu przygotowuje się grupę osób zaangażowanych w proces rozwoju 
uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie 
odpowiednich warunków do ich kształtowania. W realizację projektu zaangażowani są m.in. nauczyciele, 
dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, organizacji pozarządowych 
zajmujących się problematyką ucznia zdolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków 
doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty. Długofalowym rezultatem podjętych działań ma być 
upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, mających na celu odkrywanie i 
rozwijanie zdolności. 

Inne: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki realizowało działania związane z dofinansowaniem szkolenia młodzieży 
uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). 

Finansowanie: 
Kwota wydatkowana na działania merytoryczne koordynowane przez MEN w 2013 r.: 4 266 204,29 zł 

Dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach 
mistrzostwa sportowego ze środków FRKF w roku 2013 wyniosło 17 400 000,00 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Do 2013 roku osiągnięto następujące rezultaty projektu: 
1. Raport z badań, zawierający kompleksową analizę rozwiązań systemowych (w tym systemu finansowania) 

w zakresie pracy z uczniem zdolnym, a także pogłębioną analizę praktycznych aspektów pracy z dzieckiem 
o wybitnym potencjale, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk. 

2. Przygotowano raport zawierający propozycje zmian systemowych pracy z uczniem zdolnym, w tym 
propozycje zmian legislacyjnych, organizacyjno-instytucjonalnych i finansowych, dotyczących w pierwszej 
kolejności zasad organizacji i przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

3. Przygotowano raport z analizy dostępnych narzędzi diagnostycznych. 
4. Odbyły się 2 wizyty studyjne i spotkania międzynarodowe. 
5. Odbyło się 16 konferencji informacyjno-promocyjnych prezentujących m.in. dobre praktyki w pracy z 

uczniem zdolnym. 
6. Opracowano 16 poradników dla nauczycieli, uczniów oraz innych osób zaangażowanych w pracę z 

uczniem o wybitnym potencjale. 
7. Opracowano 3 modele pracy z uczniem zdolnym na trzech etapach edukacyjnych. 
8. Odbyły się 3 pilotażowe edycje 4 olimpiad oraz 1 pilotażowa edycja 3 olimpiad (rozpoczęto 4 pilotażową 

edycję 3 olimpiad z zakresu matematyki, jęz. angielskiego oraz informatyki rok szkolny 2013/2014). 
9. Przygotowano i opracowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli, uczniów i rodziców w ramach 

pilotażowych olimpiad. 
10. Zrealizowano 4 spoty reklamowe i artykuły prasowe w formie 2 dodatków informacyjno-promocyjnych do 

prasy, dotyczące promocji ucznia zdolnego, 3 filmiki na stronę internetową promujące SOT, folder 
dotyczący ucznia zdolnego. 

11. Upowszechniano dobre praktyki Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów na stronie 
internetowej ORE. 

12. Upowszechniano dobre praktyk i innowacyjne rozwiązania dotyczące organizacji olimpiad na stronach 
internetowych 4 partnerów 

Istnienie sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów stanowi okazję do wymiany dobrych 
praktyk szkół oraz placówek dotyczących pracy z uczniem zdolnym. Na stronie internetowej ORE dostępna jest 
baza SOT i MOT należących do sieci oraz materiały wypracowane przez szkoły i placówki.  
 



37 

 

Program szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach 
mistrzostwa sportowego, dostosowany jest do poziomu sportowego ucznia oraz etapu szkolenia. Planuje się 
stworzenie bardziej efektywnego systemu identyfikacji talentów sportowych. 

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

 

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MNiSW, MG, PARP 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe/wdrożeniowe: 
1. Monitorowanie 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.  
Proces wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach jest monitorowany w ścisłej 
współpracy z kuratorami oświaty, w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania 
podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez 
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Powszechne monitorowanie prowadzone jest 
od 10 września 2013 r., objęte są nim zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne prowadzące kształcenie w 
zawodach. Monitorowanie realizowane jest wśród dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z 
wykorzystaniem narzędzi online. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu z pierwszego etapu 
procesu monitorowania.  
 
2. Przygotowanie rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, które zostanie 
udostępnione regionom celem wykorzystania w procesie wyposażania i doposażania szkół zawodowych  
W projekcie systemowym „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 
zawodowego” , współfinansowanym ze środków EFS, w 2013 r. opracowano rekomendowane wyposażenie 
pracowni i warsztatów szkolnych dla 190 zawodów z obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Związane jest to ze wsparciem regionów w nowej perspektywie finansowej, w przygotowaniu 
zapisów pozwalających na tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nowoczesne kształcenie zawodowe wymaga 
ciągłych inwestycji w sprzęt niezbędny do realizacji procesu kształcenia. Wyposażenie szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe jest jednym z kluczowych czynników dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.  
 
3. Opracowanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do świadectw 
potwierdzających kwalifikacje w zawodach celem promowania mobilności zawodowej i ułatwienia 
absolwentom szkół zawodowych poruszania się po krajowym i europejskim rynku pracy. 
Europass – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może otrzymać każdy absolwent 
ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który  zdał egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu 
zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych dla posiadacza dyplomu Nie zastępuje on oryginału 
dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani nie uprawnia do formalnego uznania 
dyplomu przez instytucje w innych krajach. Ułatwia jego posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku 
pracy, a co za tym idzie zwiększa mobilność zawodową absolwentów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe. Dokument jest wydawany w języku polskim bezpłatnie przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a 
na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. 
 
4. Przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych (165 kursów multimedialnych) wspomagających 
proces kształcenia zawodowego w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego  
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5. Opracowanie programu szkolenia doradców zawodowych oraz innych osób realizujących zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach. 
W 2013 r., w ramach projektu „Edukacja dla pracy”, współfinasowanego ze środków EFS i mającego na celu 
wsparcie polskiego systemu oświaty w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, odbyły się 
szkolenia dla trenerów. Szkolenia przygotowały trenerów do prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli 
gimnazjów (nauczycieli, dyrektorów, doradców zawodowych) oraz doradców z CKP, CKU i CKZiU. Tematyka 
szkoleń związana była z organizowaniem i prowadzeniem doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach. 
Beneficjenci zostali przeszkoleni m.in. z takich tematów jak: podstawy teoretyczne doradztwa 
edukacyjnozawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów 
prawnych, planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, analiza mocnych 
i słabych stron w działaniach gimnazjum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, ewaluacja 
wewnętrzna doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, pomoc uczniom gimnazjum w planowaniu 
kariery, wspieranie nauczycieli w prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
wykorzystanie informacji edukacyjno-zawodowych w realizacji doradztwa zawodowego oraz doradca 
zawodowy jako ambasador kompetencji kluczowych poszukiwanych na rynku pracy i rozwijanie kompetencji 
doradcy zawodowego w zakresie kształtowania postaw proaktywnych wobec kariery edukacyjno-zawodowej.  
Szkolenia w oparciu o przygotowany program odbędą się w latach 2014-2015.  
W 2013 r. w obszarze kształcenia i doradztwa zawodowego realizowane były i są nadal projekty systemowe 
KOWEZiU oraz projekty konkursowe ORE w ramach PO KL 2007-2013.  
 
Programowe/inne: 
Ministerstwo Gospodarki na wniosek organizacji i stowarzyszeń branżowych przygotowało w 2013 r. opisy 
dwóch nowych zawodów „technik chłodnictwa i klimatyzacji” oraz „technik urządzeń dźwigowych” i 
wnioskowało do Ministerstwa Edukacji Narodowej o umożliwienie kształcenia w nich w szkołach. 
MG zainicjowało zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych mające na celu m.in. formalne 
zobligowanie spółek zarządzających strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i 
uczelniami, w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w strefie. Zarządy niektórych 
SSE już od pewnego czasu prowadzą działania ułatwiające przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników o 
pożądanych kwalifikacjach.  
W 2013 r. MG przygotowało wstępne założenia projektu pozakonkursowego pt. „Kształcenie zawodowe dla 
potrzeb gospodarki” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 (priorytet inwestycyjny 10.3 IV: „Lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami”) i prowadziło w jego sprawie 
roboczą korespondencję z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, będącym Instytucją Zarządzającą dla PO 
WER. 
PARP realizowała działania mające na celu promowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy 
organizatorów kształcenia z pracodawcami w ramach projektu Biznes dla edukacji realizowanego przez PARP 
w poddziałaniu 2.1.3 PO KL, w tym organizowano spotkania regionalne z  przedstawicielami pracodawców, 
poświęcone prezentacji przykładów dobrych praktyk współpracy szkół zawodowych z otoczeniem 
gospodarczym oraz promujące większe zaangażowanie środowiska pracodawców w proces kształcenia 
zawodowego i egzaminowania. 

Finansowanie: 
Na opracowanie opisów nowych zawodów szkolnych wydatkowano z budżetu państwa 22 640,00 zł 
Na działania w ramach projektu Biznes dla edukacji w poddziałaniu 2.1.3 PO KL  wydatkowano 98 000,00 zł
   
Działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia poniższa tabela: 

Działanie: Kwota 
całkowita (w 
zł.) 

Budżet EFS 
(85%) 

Budżet państwa 
(15%) 

opracowanie rekomendowanego wyposażenia 
pracowni i warsztatów szkolnych 

954 311,33 811 164,63 143 146,70 

druk rekomendowanego wyposażenia pracowni i 
warsztatów szkolnych 

95 917,49 81 529,87 14 387,62 
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organizacja 5 konferencji, podczas których 
upowszechniano informacje o rekomendowanym 
wyposażeniu 

102 520,00 87 142,00 15 378,00 

realizacja projektu „Monitorowanie i doskonalenie 
procesu wdrażania podstaw programowych 
kształcenia w zawodach” 

2 655 937,93 2 257 547,24 398 390,69 

opracowanie suplementów Europass do dyplomów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do 
świadectw potwierdzających kwalifikacje w 
zawodach, 

963 833,26 819 258,27 144 574,99 

opracowanie programu szkoleń z zakresu doradztwa 
zawodowego i przeprowadzenie szkoleń dla 
trenerów. 

23 342,00 19 840,70 3 501,30 

organizacja szkolenia trenerów doradców  29 674,85 25 223,62 4 451,23 

organizacja szkolenia dla doradców  196 007,48 166 606,36 29 401,12 
 

Osiągnięte efekty:  
Ad. 1: Monitorowanie 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.  

W oparciu o opracowane w ramach projektu programy kursów doskonalących (18) przeprowadzono szkolenia 
dla kadry zarządzającej szkół zawodowych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz 
wizytatorów. Przeszkolono łącznie 1208 osób. Szkolenia prowadzili przygotowani w ramach projektu trenerzy 
– z grupy 142 osób. Realizacja szkoleń będzie kontynuowana w latach 2014-2015. 

 Ad. 2: Przygotowanie rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, które zostanie 
udostępnione regionom celem wykorzystania w procesie wyposażania i doposażania szkół zawodowych  

W ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 
zawodowego” opracowano rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla 190 zawodów 
z obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowane opisy rekomendowanego 
wyposażenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe upowszechniono na konferencjach zorganizowanych 
w 5 miastach: Warszawa, Katowice, Poznań, Lublin, Olsztyn. Do udziału w konferencjach zostali zaproszeni 
przedstawiciele wszystkich organów prowadzących szkoły zawodowe - wzięło w nich łącznie 521 uczestników. 
Papierowa wersja rekomendowanego wyposażenia została przekazana Urzędom Marszałkowskim. 

Ad. 3: Opracowanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do świadectw 
potwierdzających kwalifikacje w zawodach celem promowania mobilności zawodowej i ułatwienia 
absolwentom szkół zawodowych poruszania się po krajowym i europejskim rynku pracy. 

W 2013 r., w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy”, współfinansowanego ze środków EFS, 
opracowano 252 suplementy do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach oraz 193 suplementy do dyplomów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Suplementy opracowano w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

Ad. 4: Przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych (165 kursów multimedialnych) 
wspomagających proces kształcenia zawodowego w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 

W roku 2013, w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania 
i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków 
EFS, opracowano 165 kursów e-learningowych dla grup efektów kształcenia z podstawy programowej 
kształcenia w zawodach. Dokonano ewaluacji 9 kursów. Przygotowano 207 przedstawicieli szkół, CKP i CKU do 
wdrażania kształcenia na odległość oraz przeszkolono 39 regionalnych promotorów KNO do prowadzenia 
konsultacji w szkołach i placówkach. Opracowano 3 komplety scenariuszy konsultacji: dla dyrektorów szkół 
zawodowych, nauczycieli oraz administratorów sieci. Konsultacje zostaną przeprowadzone w 2014 r.  

W 2013 r. funkcjonował utworzony w 2011 r. portal internetowy (www.knokoweziu.pl), w tym: repozytorium, 
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platforma edukacyjna i strona internetowa poświęcone kształceniu na odległość.   

Ad. 5: Opracowanie programu szkolenia doradców zawodowych oraz innych osób realizujących zadania z 
zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach. 

W 2013 r., w ramach projektu „Edukacja dla pracy”, współfinasowanego ze środków EFS i mającego na celu 
wsparcie polskiego systemu oświaty w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, przeszkolono 
105 osób. 

W konsekwencji wniosku do MEN o zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, w 2014 roku nowe zawody zostały wpisane do klasyfikacji, a ich kształcenie będzie możliwe od 
2015 roku. Dodatkowo, zawody te zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 
stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W obydwu przypadkach są to 
zawody przyszłościowe, na które istnieje stabilny –  z tendencją wzrostową - popyt rynku pracy i których 
posiadanie powinno gwarantować młodym osobom zatrudnienie. 

W efekcie podjętych w Ministerstwie Gospodarki działań zmierzających do wzmocnienia współpracy spółek 
zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami, w roku 
2013 rozpoczęto prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz 
niektórych innych ustaw. 

Założenia projektu pozakonkursowego pt. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki” są omawiane  
w trakcie negocjacji PO WER 2014 – 2020 z Komisją Europejską. 

PARP zorganizowała 7 seminariów regionalnych, w których uczestniczyło 400 osób.  

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

 
Narzędzie 13: Stworzenie nowego modelu kształcenia nauczycieli 

Narzędzie 13: Stworzenie nowego modelu kształcenia nauczycieli 

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

Resort wiodący: 
MNISW 

Resorty współpracujące:  
MEN, MSiT 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które określone zostało w porozumieniu z 
Ministrem Edukacji Narodowej, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Określając standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela uwzględnia wymagania rynku pracy, efekty kształcenia w zakresie wiedzy merytorycznej i 
metodycznej oraz efekty kształcenia w zakresie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie 
wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
efekty kształcenia w ramach przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej oraz efekty 
kształcenia w zakresie poziomu znajomości języka obcego.  

W roku 2013 omawiane rozporządzenie nie uległo zmianom. 

Programowe: 
W 2013 r. podjęto prace koncepcyjne nad nowym programem Ministra pn. „Akademickie Centrum 
Kreatywności”, który ma na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności przyszłych nauczycieli. 

Finansowanie: 
Działania nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
W 2013 uczelnie wdrażały przepisy ww. rozporządzenia. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.  
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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 podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone były prace nad nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela. 
Rada Ministrów przyjęła w dniu 23 lipca 2013 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Na ich podstawie Rządowe Centrum Legislacji opracowało 
stosowny dokument, który Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do uzgodnień międzyresortowych i 
konsultacji społecznych.  

W ramach prowadzonych uzgodnień i konsultacji zgłoszone zostały uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Obecnie po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w 
trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przygotowuje stanowisko w sprawie i przedstawi rekomendacje zmian  
w ustawie – Karta nauczyciela. 

Finansowanie: 
Bez kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowanie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 

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

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

Narzędzie 15: Wprowadzenie nowego systemu wsparcia szkoły i doskonalenie 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:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
legislacyjne: 
znowelizowano rozporządzenia: 

 w sprawie nadzoru pedagogicznego, m.in. zmodyfikowano wymagania państwa wobec szkół i 
placówek, które są podstawą prowadzenia badań ewaluacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 560), 

 w sprawie organizacji kuratorów oświaty, w którym wprowadzono zmianę organizacji kuratorów 
oświaty w celu zwiększenia efektywności realizacji, przez pracowników tych jednostek zatrudnionych 
na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, zadań nadzoru pedagogicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i kontroli (Dz.U. z 2013 r. poz. 245).  

a także wydano rozporządzenia: 

 w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 199),  

 w sprawie zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 369).  

Inne działania: 

 przygotowano narzędzia stosowane w realizacji działań w zakresie nadzoru pedagogicznego i 
wspomagania szkół, tj.: narzędzia kontroli i ewaluacji, a także oferty wspomagania szkół i plany pracy sieci 
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współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,  

 poprowadzono pilotaż tych narzędzi. 

 prowadzono szkolenia dla kadry systemu nadzoru pedagogicznego i systemu wspomagania szkół. 

 funkcjonują elektroniczne platformy internetowe: 
o platforma nadzoru pedagogicznego www.npseo.pl stanowiąca narzędzie pracy, zatrudnionych w 

kuratoriach wizytatorów, realizujących  zadania z nadzoru pedagogicznego, 
o platformę informatycznej www.doskonaleniewsieci.pl narzędzie wykorzystywane przy realizacji 

nowych form pracy – wspomagania oraz sieci współpracy i samokształcenia. 

Finansowanie: 
Współfinansowanie z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej (POKL, Priorytet III Wysoka jakość 
oświaty) 

Osiągnięte efekty:  
Budowa nowoczesnego systemu, obejmującego z jednej strony jednoznaczne określenie wymagań (wraz z 
badaniem poziomu ich realizacji), z drugiej zaś oferującego szkołom i placówkom  powszechnie dostępne 
i profesjonalnie zorganizowane wsparcie. Efektem funkcjonowania nowego nadzoru pedagogicznego jest 
możliwość przekazywania w jednolitej w całym kraju formie informacji o ocenie pracy szkół, (dostępnej dla 
dyrektorów placówek i rodziców). Informacje te są pomocne w prowadzeniu polityki oświatowej państwa, a 
także wykorzystywane w trakcie diagnozy potrzeb szkoły, która jest punktem wyjścia wszelkich działań 
związanych ze wspomaganiem szkół. 

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

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MSiT 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
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 pn. „Dofinansowanie 
Narodowego Programu Stypendialnego”, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy. 
Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 84,80 zł do 212 zł miesięczne i może być wypłacone 
od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o 
stypendium szkolne wynosi od dnia 1 października 2012 r. 456 zł (netto) na osobę w rodzinie. Wnioski o 
otrzymanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września danego roku, jednakże w uzasadnionych 
przypadkach również po upływie ww. terminu.  W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uczeń może 
ubiegać się o zasiłek szkolny, którego udzielnie nie jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie, zaś jego 
wysokość może wynosić maksymalnie 530 zł. Wniosek o tego typu pomoc nie może być złożony później niż na 
dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do ubiegania się o pomoc.  

W związku z występowaniem na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede 
wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach 
domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży w czasie 
nowego roku szkolnego Rada Ministrów przyjęła: 

•Uchwałę Nr 148/2013 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy 
dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r., 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. 

Przyjęty program pozwolił na udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne: 

 dzieciom realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne, 

 uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych,  

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami 
poniesionymi w 2013 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, 
deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi. 

Programowe: 
Program „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i 
społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest 
elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 
występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji 
o Prawach Dziecka (art. 2 i 27). 

W ramach programu pomoc udzielana była na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów 
pochodzących z rodzin o niskich dochodach, którzy w roku szkolnym 2013/2014 podjęli  naukę w klasie I-III 
szkoły podstawowej, V klasie szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Program obejmował 
również uczniów odpowiednich klas szkół artystycznych oraz szkół prowadzonych przez ministrów.  
 
W 2013 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc udzielana była dla uczniów z:  
-klasy pierwszej szkoły podstawowej, o ile dochód w rodzinie nie przekracza na 1 osobę kwoty 539 zł netto, 
wyliczonej na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – obowiązującej od 1 listopada 2012 r.;  
-klas pozostałych o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza na 1 osobę kwoty 456 zł netto, wyliczonej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej – obowiązującej od 1 października 2012 r.  
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosiło do 30 września 
2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, natomiast od 1 października 2012 r. – 456 zł. W przypadku 
kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpiła  
1 listopada 2012 r. z 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł. 
 
W roku 2013 w MSiT realizowano szereg działań dotyczących poprawy stanu infrastruktury sportowej poprzez 
dofinansowanie inwestycji ujętych m. in. w Programie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. 
Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej zakłada budowę nowych lub modernizację istniejących 
obiektów sportowych zlokalizowanych w szkołach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Celem realizowanych 
inwestycji była wyraźna poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Nacisk 
położony był na bezpieczny, wielofunkcyjny i nowoczesny charakter powstałych obiektów, co może być 
bodźcem do aktywnego korzystania z nich i systematycznego uprawiania sportu przez dzieci i młodzież 
szkolną. W ramach tego programu budowane lub modernizowane były m.in. pełnowymiarowe sale 
gimnastyczne, przyszkolne hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, siłownie plenerowe, a także niezbędna 
infrastruktura towarzysząca, np. zaplecza sanitarno-szatniowe czy łączniki. 
 
Inne: 
Dodatkowo dla uczniów z terenów dotkniętych skutkami  nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w 
szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi zorganizowano wyjazdy terapeutyczno- 
edukacyjne. 

Finansowanie: 
Zadania koordynowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej finansowe były z rezerwy celkowej budżetu 
państwa  Nr 26 ”Dofinansowanie Narodowego programy stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej”, która 
wynosiła 801 mln zł.  

Działania koordynowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki były finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. W ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej zawartych zostało 139 umów  
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o dofinansowanie na łączną kwotę 59.477.790 zł, z czego w roku 2013 wypłacono z 40.515.539 zł. Zakończono 
i rozliczono realizację 14 zadań inwestycyjnych. 

Osiągnięte efekty:  
Ze stypendiów szkolnych skorzystało  ok. 511 tys. uczniów , z dofinansowania do podręczników 386 tys. 
uczniów, z pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych  dla ponad 3 150 uczniów  oraz ponad 
2 800 z zasiłku losowego na cele edukacyjne. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zakres realizacji zadań przede wszystkim w zakresie stypendiów szkolnych jest niższy od oczekiwanego przede 
wszystkim ze względu na konieczność  angażowania środków własnych  samorządów gminnych. W przypadku 
pozostałych działań pomoc  i wparcie udzielone było wszystkim zgłaszających się uczniom. 

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

Resort wiodący: 
MEN 

Resorty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Systemowe: 
Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej służą stworzeniu rozwiązań o charakterze systemowym i 
organizacyjnym, skutecznie wpływających na efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne podejście do uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami, 
potrzebujących wsparcia w rozwijaniu zdolności i zainteresowań czy w pokonywaniu trudności, służy 
podnoszeniu efektywności ich kształcenia i zapewnieniu im pomocy psychologiczno - pedagogicznej jak 
najbliżej – w ich przedszkolu, szkole lub placówce. 
Wprowadzone zmiany dotyczące organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z 
niepełnosprawnościami, mają na celu bardziej efektywną, niż dotychczas, zindywidualizowaną pomoc, w 
szczególności tym dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, które kształcą się w szkołach ogólnodostępnych. 
Ważnym elementem proponowanych rozwiązań jest podkreślenie na poszczególnych etapach edukacyjnych 
określonych zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, umożliwiających dokładne 
poznanie potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego oraz wczesne wdrożenie działań pomocowych, 
adekwatnych do tego rozpoznania.  
Systematycznie  wprowadzane są zmiany w przepisach prawa, które mają na celu zapewnienie dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnym powodzenia w nauce szkolnej, wyrównujące ich szanse edukacyjne, 
zapewniające odpowiednie warunki do nauki i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzięki wprowadzanym 
zmianom proces kształcenia ucznia niepełnosprawnego dostosowany jest do jego indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz posiadanych przez niego predyspozycji psychofizycznych niezależnie od typu 
i rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza.  
 
Legislacyjne: 
W 2013 roku ww. zmiany zostały ujęte w przepisach następujących rozporządzeń: 

 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 199),  przeformułowano sposób dotyczący 
prowadzenia przez poradnie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, wskazując na jego 
kompleksowy charakter, organizowanie  
i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów 
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i 
placówkach, doprecyzowano zadania poradni dotyczące wsparcia przedszkoli i szkół we właściwej 
organizacji kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, które może być realizowane jako 
współpraca  
w określaniu nie tylko niezbędnych warunków do nauki, ale także sprzętu specjalistycznego i środków 
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dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;  

 w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych,  
w którym do zakresu ich działalności wprowadzono ww. zadania związane z organizacją 
i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół (Dz. U. poz. 369), wprowadzono do zakresu  działalności bibliotek 
pedagogicznych zadania związane z  organizacją i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek oraz 
sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół; 

 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-
wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych 
i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380); zrezygnowano  
 przepisu, który ograniczał możliwość tworzenia szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie w sytuacji, gdy w 
jej skład wchodziły co najmniej dwa oddziały, umożliwiając zapewnienie realizacji obowiązku nauki 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych także w sytuacji, gdy ich liczba umożliwia utworzenie tylko 
jednego oddziału; wprowadzono przepisy umożliwiające dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub 
szkoły zezwolenie na odstąpienie od udziału ucznia przedszkola lub szkoły zorganizowanych w 
podmiotach leczniczych w zajęciach edukacyjnych w sytuacji, kiedy stan zdrowia ucznia uniemożliwia 
mu udział w tych zajęciach, wprowadzono również przepis umożliwiający dyrektorowi  przedszkola 
i dyrektorowi szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określenie liczby uczniów odpowiednio 
w oddziale przedszkolnym oraz w oddziale szkoły,  wskazano na możliwość tworzenia klas łączonych 
złożonych z uczniów tego samego etapu edukacyjnego, wprowadzono zmianę w liczebności grup 
polegającą na rezygnacji z  określania minimalnej liczby uczniów w grupie wychowawczej, co daje 
możliwość utworzenia grupy wychowawczej  
w każdej sytuacji; 

 w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529), uporządkowano i dostosowano 
zadania przedszkoli i szkół, w tym specjalnych, oraz placówek w zakresie prowadzenia zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych do zmian wprowadzonych w systemie oświaty od 1997 r. oraz  w 
ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1375); 

 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), uelastyczniono procedury organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole lub 
placówce oraz uproszczono sposób dokumentowania tych działań, w celu umożliwienia 
sprawniejszego wypełniania głównych celów tej pomocy, czyli rozpoznawania i zaspokajania 
indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych, a tym samym umożliwi szybsze reagowanie na 
potrzeby dzieci; 

 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U.  poz. 957), 

 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i 
oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U.  poz. 958); 

Doprecyzowano przepisy dotyczące indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniając 
rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach; 

 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257), uzupełniono 
katalog miejsc, w których organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o inne formy 
wychowania przedszkolnego.  

Ponadto w 2013 r. rozpoczęto prace nad wydaniem nowych rozporządzeń, które zastąpią następujące akty 
prawne: 

 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); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu 
organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 
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dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). 

Finansowanie:  Dodatkowe środki  naliczone  w 2013 r. w ramach subwencji oświatowej dla dzieci i uczniów z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiły 4 839 414 000 zł. 

Osiągnięte efekty:   
W roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich typach i rodzajach szkół, naukę pobierało 145 664 uczniów 
niepełnosprawnych, co stanowiło 2,67% ogólnej liczby uczniów. Uczniowie niepełnosprawni pobierali naukę w  
szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (65 636 uczniów – 45 % uczniów niepełnosprawnych) oraz w  
szkołach specjalnych (80 028 uczniów – 55% uczniów niepełnosprawnych). Natomiast wg. danych 
zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 r. we wszystkich typach i 
rodzajach szkół kształceniem specjalnym objęto 142 695 uczniów, co stanowiło 3,11% ogólnej liczby uczniów. 
Uczniowie ci pobierali naukę w  szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (63991 uczniów – 44,85 % 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz w  szkołach specjalnych (78 704 
uczniów – 55,16% uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Wielkości te 
utrzymują się na podobnym poziomie. 
Z pomocy bezpośrednio udzielonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  skorzystało 50 766 (3,9%) 
dzieci z przedszkoli, 160 552 (3,49%) dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. W treningach, warsztatach, prelekcjach i innych uczestniczyło  4 724 pedagogów i 
psychologów szkolnych, 8280 nauczycieli, w tym wychowawców klas, 8324 rodziców oraz 2 777 
wychowawców placówek. 

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

 
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 podjęte w 2013 r.: 
Minister Zdrowia realizował następujące działania: 
Programowe: 
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. 

Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata  2011-2015. 

Projekt KIK/33 Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, 
ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. 

Projekt KIK/34 Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa 
w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. 

Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych”. 

Legislacyjne: 
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w 
Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018. 

Minister Edukacji Narodowej oprócz realizowania podstawy programowej prowadził szereg działań 
wspierających kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów. Z uwagi na coraz powszechniejsze 
zjawisko występowania nadwagi i otyłości wśród uczniów, w 2013 r. duży nacisk został położony na 
kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i promowanie aktywności fizycznej uczniów. 

Programowe: 
W 2013 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej  powstał Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów 
Dzieci i Młodzieży, podejmujący problematykę wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży. Skupia on zadania 
wynikające z przyjętych ustaw i obowiązujących programów narodowych, krajowych i rządowych, w tym 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadania dla dyrektorów i kadry pedagogicznej w 
zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży obejmują przede wszystkim realizację edukacji 
zdrowotnej w zakresie przekazania uczniom wiedzy na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
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rozwiązywania konfliktów, a także kształtowania poczucia własnej wartości, poczucia sprawczości, 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacji presji 
rówieśniczej i innych sytuacjach problemowych. Ponadto w programie podkreśla się konieczność 
podejmowania działań profilaktycznych – w ramach realizacji programów wychowawczych szkół i programów 
profilaktyki, przygotowywanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów oraz ocenę efektywności 
przyjmowanych rozwiązań. Niezwykle istotnym obszarem działań resortu edukacji na rzecz ochrony zdrowia 
psychicznego uczniów jest zapewnienie im i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

W programie został położony szczególny nacisk na wsparcie dyrektorów oraz kadry pedagogicznej szkół  
i placówek w realizacji tych działań, a także na tworzenie warunków do współpracy między szkołą, 
środowiskiem lokalnym i rodzicami. Zadania w tym zakresie będą realizowane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Program w sposób kompleksowy odnosi się do zagadnień ochrony 
zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, w tym także zapobiegania narkomanii. Zgromadzenie 
zadań z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej w jednym programie umożliwia prowadzenie całościowego 
i spójnego oddziaływania wychowawczego i profilaktycznego.  

W celu wzmocnienia skuteczności działań profilaktycznych, realizowanych w szkołach, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w roku szkolnym 2013/2014 upowszechnia i wspiera realizację Programu Przeciwdziałania 
Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów pn. Unplugged. 

Jest to program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów w wieku 12-14 lat, oparty na modelu 
wszechstronnego wpływu społecznego. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji 
psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na 
umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. 
Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą trzydniowe szkolenie przygotowujące do zajęć  
z uczniami.  

Do uczniów szkół ponadgimnazjalnych skierowany został kilkuletni program edukacyjny pn. ARS, czyli jak dbać 
o miłość? autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka, realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Program ten 
jest jednym z komponentów pięcioletniego Projektu pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 
uzależnienia od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych, współfinansowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem Programu jest ograniczenie spożywania 
alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 15-19 lat, poprzez dostarczenie 
uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności, kompetencji 
i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych. W ramach realizacji programu 
zorganizowane będą szkolenia dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, a także wojewódzkich  
i powiatowych koordynatorów tego  programu edukacyjnego. Projekt zostanie wzbogacony kilkuletnią 
kampanią informacyjną.  

W 2013 r. kontynuowane były szkolenia realizatorów programu z zakresu profilaktyki wskazującej pn. Szkolna 
Interwencja Profilaktyczna. Jest to program dla młodzieży, która przeszła inicjację narkotykową. Celem 
programu jest powstrzymanie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież na podstawie kontraktu 
zawieranego pomiędzy szkołą, rodzicem i uczniem. 

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

Na koncepcji szkoły promującej zdrowie opiera się Program HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in 
Schools, Zdrowie żywienie i aktywność fizyczna w szkole), upowszechniany przez Ministra Edukacji Narodowej 
w ramach realizacji projektu Ruch i zdrowie żywienie w szkole. Zgodnie z założeniami projektu, cała szkoła 
powinna włączać się w działania na rzecz promocji zdrowia, a zdrowie powinno być wkomponowane we 
wszystkie aspekty życia zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.  

Głównymi celami projektu HEPS są: 
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1) tworzenie, realizacja i ewaluacja skutecznej polityki krajowej oraz praktyki  
w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach we wszystkich krajach członkowskich Unii 
Europejskiej.  

2) wspieranie tworzenia i wdrażania w krajach członkowskich programów zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej, opracowanych na podstawie potwierdzonych faktów (dowodów), z wykorzystaniem podejścia 
stosowanego w szkole promującej zdrowie. 
 

Preferuje się formy współpracy szkół z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami oparte na dialogu, służące 
rozwojowi szkolnej społeczności i budowaniu wzajemnego zaufania. Obecnie projekt wprowadzany jest 
pilotażowo w wybranych szkołach. 

Resort edukacji popularyzował dwa programy ustanowione przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej, realizowane przez Agencję Rynku Rolnego Owoce w szkole i Dopłaty do spożycia mleka i 
przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (tzw. Szklanka mleka). Program Szklanka Mleka promował 
zdrowe odżywianie poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz 
kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji mleka i jego przetworów. Z programu Szklanka mleka w roku 
szkolnym 2012/2013 korzystało ok. 14,2 tys. placówek oświatowych, z tego  w miastach ok. 5,2 tys. placówek 
oświatowych i na wsi ok. 9 tys. placówek oświatowych. Program największą popularnością cieszył się w 
szkołach podstawowych, których w programie uczestniczyło ok. 12 tys. (z tego w miastach ok. 4 tys. szkół i na 
wsi ok. 8 tys. szkół). 

W ramach programu mleko i przetwory mleczne spożywało ok. 2,4 mln dzieci, z tego w miastach ok. 1,4 mln 
dzieci i na wsi ok. 1 mln dzieci. W szkołach podstawowych z programu korzystało ok. 2,14 mln dzieci (z tego w 
miastach ok. 1,18 mln dzieci i na wsi ok. 0,96 mln dzieci). Głównym celem programu Owoce w szkole była m.in. 
trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej 
diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez edukacyjne działania towarzyszące. W II semestrze 
roku szkolnego 2012/2013 w programie Owoce w szkole uczestniczyło ok. 10,4 tys. szkół podstawowych, w 
tym ok. 3,8 tys. szkół miejskich (ok. 37% ogółu szkół uczestniczących w programie) oraz ok. 6,6 tys. szkół 
wiejskich (ok. 63 % ogółu szkół uczestniczących w programie) ok. 951 tys. dzieci z klas I-III szkół podstawowych, 
w tym ok. 605 tys. dzieci ze szkół miejskich (ok. 64 % ogółu dzieci uczestniczących w programie) oraz ok. 346 
tys. dzieci ze szkół wiejskich (ok. 36% ogółu dzieci uczestniczących w programie). Na początku realizacji 
programu – w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 w programie Owoce w szkole uczestniczyło ok. 8,2 tys. 
szkół podstawowych, w tym ok. 3,4 tys. szkół miejskich (ok. 41% ogółu szkół uczestniczących w programie) 
oraz ok. 4,8 tys. szkół wiejskich(ok. 59 % ogółu szkół uczestniczących w programie), a także ok. 767 tys. dzieci z 
klas I-III szkół podstawowych, w tym ok. 511 tys. dzieci ze szkół miejskich (ok. 67 % ogółu dzieci 
uczestniczących w programie) oraz ok. 256 tys. dzieci ze szkół wiejskich (ok. 33% ogółu dzieci uczestniczących 
w programie). 

Minister Edukacji Narodowej patronuje również cyklicznym kampaniom społecznym, m. in. Wiem, co jem, 
której celem jest edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie organizacji prawidłowego 
żywienia dzieci w placówkach oświatowych. W ramach kampanii zaplanowano m.in. podjęcie działań w 
zakresie edukacji żywieniowej dzieci i ich rodziców, a także podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za 
planowanie i przygotowanie posiłków. Na stronie internetowej kampanii zamieszczono wersję elektroniczną 
publikacji Sklepik szkolny, która zawiera m.in. listę produktów spożywczych polecanych do sklepiku szkolnego i 
tych, które warto wycofać z jego asortymentu, a także propozycję zapisu do statutu szkolnego w zakresie 
organizacji żywienia oraz wzór umowy z ajentem sklepiku, która zakłada warunki dotyczące asortymentu. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej upowszechnia, poprzez stronę internetową, ogólnopolski program 
edukacyjny Trzymaj Formę!, realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Stowarzyszenie Polska 
Federacja Producentów Żywności, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem programu 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. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z 5 i 6 klasy szkoły 
podstawowej oraz z gimnazjum.  

Wiele działań z zakresu rozwoju postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży było 
związanych z ogłoszeniem przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej 
Szkoły.  

Utworzono Koalicję na rzecz Roku Bezpiecznej Szkoły, w skład której weszło 16 organizacji pozarządowych 
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działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Koalicjanci zobowiązali się m. in. 
do podejmowania działań skierowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów oraz współpracę przy 
planowanych w przyszłości projektach realizowanych w Roku Bezpiecznej Szkoły. Na stronie internetowej: 
www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl zostały zamieszczone materiały dotyczące bezpiecznego otoczenia ucznia i 
bezpiecznego zachowania ucznia. W ten sposób powstała mapa obszarów bezpieczeństwa w szkole, której 
zawartość ma się rozwijać wraz z potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców. Zagadnienia związane z edukacją 
prozdrowotną znalazły się w jednym z dwunastu kluczowych obszarów działań resortu edukacji i partnerów 
Koalicji Roku Bezpiecznej Szkoły. Informacje, oferty szkoleń i materiały dotyczące kształtowania postaw 
prozdrowotnych, w tym przeciwdziałania otyłości i promowania aktywności fizycznej wśród uczniów, znajdują 
się w zakładce promujemy zdrowy styl życia. 

Każdy z obszarów zawierał informacje o partnerach i działaniach, skierowanych do szkół. Mapa obszarów 
bezpieczeństwa w szkole objęła następujące zagadnienia: 

1. Promujemy zdrowy styl życia, 
2. Przeciwdziałamy uzależnieniom, 
3. Promujemy bezpieczeństwo w sieci, 
4. Rozwiązujemy sytuacje konfliktowe, 
5. Dbamy o klimat szkoły, 
6. Przeciwdziałamy wykluczeniu, 
7. Stosujemy bhp i higienę, 
8. Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych, 
9. Dbamy o bezpieczny wypoczynek, 
10. Przeciwdziałamy agresji i przemocy, 
11. Zapewniamy bezpieczną drogę do szkoły, 
12. Udzielamy pierwszej pomocy. 

 
Kontynuując podjęte w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w kolejnym roku szkolnym zwracało szczególną uwagę na rozwijanie i 
upowszechnianie aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Rok 
szkolny 2013/2014 został ogłoszony Rokiem Szkoły w Ruchu.  

Do długoterminowych działań Ministra Edukacji Narodowej należy wspieranie i upowszechnianie idei szkół 
promujących zdrowie, realizowanej w Polsce przez ORE w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia Szkoły 
promujące zdrowie tworzyły warunki sprzyjające podejmowaniu działań na rzecz zdrowia przez wszystkich 
członków społeczności szkolnej. Programy promocji zdrowia są przygotowywane przez szkoły, dzięki czemu 
odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności szkolnej. Obejmują prowadzenie działalności edukacyjnej, 
nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy dbałość o otoczenie uczniów, ale także zmianę zachowań nauczycieli i  
rodziców. Oprócz włączania społeczności szkolnej w promowanie aktywności fizycznej, z otoczenia szkoły 
eliminowana jest niezdrowa żywność (zmiana asortymentu szkolnych sklepików, zmiana sposobu 
przyrządzania posiłków w stołówkach), dzieci uczestniczą również w przedsięwzięciach promujących postawy 
prozdrowotne ważnych z uwagi na konkretne problemy występujące w danej szkole, w tym  
w szczególności nadwagę i otyłość.  

Obecnie sieć szkół promujących zdrowie w Polsce zrzesza 2 659 placówek.  

8 stycznia 2013 r. i 10 grudnia 2013 r. odbyły się w Ministerstwie Edukacji Narodowej uroczystości wręczenia 
Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie przedstawicielom kolejnych 38 szkół. 

W 2013 r., w ramach działań prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowano projekt 
powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz  przygotowano kompleksową ofertę 
programową skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej, polegającą na realizacji interdyscyplinarnych zajęć 
sportowych w ramach programów Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Sportu Wszystkich Dzieci (w tym 
projekty Mały Mistrz i Multisport). Model finansowy projektów zakłada współfinansowanie przez jednostki 
samorządów każdego szczebla. Projekty będą wdrożone w pełnym zakresie w 2014 roku. 

W ramach Funduszu Zajęć Sportowych w 2013 r. realizowane były trzy zadania: 
1) zajęcia ukierunkowane na „upowszechnianie sportów zimowych”.  

Na ww. zadanie podpisano 138 umów, w realizacji zajęć uczestniczyło 26 176 osób. 
2) zajęcia ukierunkowane na „upowszechnianie pływania”.  

../../../mateusz.lach/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Ustawienia%20lokalne/Temp/ezd/AppData/Local/Microsoft/Windows/Desktop/Agnieszka%20DE%20-II%20nowe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N3K25PQ1/www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl
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Na zajęcia z pływania podpisano 313 umów, zajęciami objętych zostało 67 471 uczestników.  Realizacja zajęć z 
pływania przyczyniła się do upowszechnienia umiejętności pływania,  także wśród dzieci, które mają 
utrudniony dostęp do pływalnia oraz do wdrażania umiejętności bezpiecznego zachowania się nad wodą, a 
także zapobiegania utonięciom. 

3) zajęcia ukierunkowane na „upowszechnianie lekkiej atletyki”.  
Zajęcia realizowało 150 podmiotów dla 21 641 uczniów. 
Projekty „Mały Mistrz” oraz „Multisport” – w ramach pilotażu, opracowano główne założenia realizacyjne 
projektów oraz przygotowano materiały dydaktyczne, przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

W 2013 r. realizowano również dwa działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa turystów: 
1) Działania edukacyjne w zakresie zasad bezpieczeństwa w wodzie (np. akcja informacyjno-edukacyjna 

„Bezpieczna Woda”).  
2) Działania edukacyjne w zakresie zasad bezpiecznego uprawiania sportów zimowych (np. akcja 

informacyjno-edukacyjna „Bezpieczny Stok”).  
Odnośnie letniej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”: 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów 
informacyjno-edukacyjnych obejmujących plakat, broszurę oraz interaktywny quiz. Materiały te zostały 
umieszczone na stronach internetowych współorganizatorów Akcji w formie umożliwiającej pobranie i druk do 
celów dydaktycznych; 

- w 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki realizowało akcję „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, 
przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum 
Turystyki Wodnej PTTK; 

- w drugiej edycji akcji „Bezpieczna Woda” Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało ogólnopolski 
konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie” skierowany do dzieci w wieku od 6 do 13 
lat; 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji akcji „Bezpieczna Woda” w 2013 r. wydrukowało i 
rozdystrybuowało 36 tysięcy broszur oraz 5 tysięcy plakatów, z czego 16 tysięcy broszur i 3,2 tysiące plakatów 
przekazano do kuratoriów oświaty za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozostałe materiały w 
ilości 20 tys. broszur i 1,8 tys. plakatów rozdystrybuowano wśród jednostek Policji, WOPR i CTW PTTK. 

Odnośnie zimowej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”: 

- w związku z często sygnalizowanym problemem nieszczęśliwych wypadków podczas lekkomyślnych zabaw 
dzieci i młodzieży na zamarzniętych zbiornikach wodnych, Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową 
edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, 
ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa, ujętych w formie plakatu 
oraz 4-stronicowej ulotki. Powyższe materiały informacyjno-edukacyjne stanowiły pomoc dydaktyczną 
w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i 
jeziorach. Akcja objęła swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i w założeniach powinna wpłynąć na 
ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach 
wodnych; 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2013 r. realizowało zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy 
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki 
Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej; 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby zimowej edycji akcji „Bezpieczna Woda” w 2013 r. wydrukowało 
i rozdystrybuowało 16,5 tys. plakatów/ulotek. 

Odnośnie akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczny Stok”: 

- przeprowadzono na stokach i trasach narciarskich 31 imprez informacyjno-promocyjnych, których 
animatorami byli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne oraz ratownicy GOPR 
i TOPR. 

- w ramach czwartej edycji kampanii kontynuowano konkursy malarsko-rysunkowy i fotograficzny dla dzieci i 
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młodzieży pod hasłem „Bezpiecznie, bo w kasku”; 

- sezon zimowy 2013/2014 poprzedził cykl zajęć dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego w zakresie popularyzowania zasad bezpiecznego 
zachowania na stokach i trasach narciarskich oraz właściwego przygotowania do uprawiania sportów 
zimowych. Zajęcia prowadzone przez ratowników GOPR stanowiły dodatkowy element akcji „Bezpieczny Stok” 
i odbywały się zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie 
i Turystyczne. W zajęciach dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki uczestniczyło ogółem 
2.500 uczniów; 

- ponadto w ramach akcji “Bezpieczny Stok” w 2013 r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wydrukowano 20,5 tys. broszur informacyjno-edukacyjnych pt. „Biały Kodeks dla Najmłodszych”. 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2013 r. 
Program Ograniczania 
Zdrowotnych Następstw Palenia 
Tytoniu w Polsce. 
W ramach zadań z zakresu 
profilaktyki palenia tytoniu, w 
2013 r. podjęto działania w 
ramach obchodów Światowego 
Dnia Bez Tytoniu oraz 
Światowego Dnia Rzucania 
Palenia oraz realizowano trzy 
programy edukacyjne z obszaru 
profilaktyki palenia tytoniu 
skierowane do dzieci i młodzieży: 

 „Czyste powietrze wokół 
nas- zasięg: 7 588 placówek 
wychowania przedszkolnego 
(38,1% placówek tego typu w 
Polsce). 

 „Nie pal przy mnie, proszę” – 
zasięg: 5 547 szkół 
podstawowych (40,3% 
placówek tego typu w 
Polsce) 

 „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” – zasięg:  142 
szkoły podstawowe (22,8%) 
oraz 2 854 gimnazja (38%). 

 

Budżet państwa cz.46 Razem: 318 003,93 zł w tym:  
 
Zadanie 1. Zmiana klimatu społecznego 
i zachowań w stosunku do palenia 
tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe 
populacyjne działania informacyjno-
edukacyjne - 102 370,61 zł 
 
Zadanie 3 - Zapobieganie paleniu 
tytoniu przez dzieci i młodzież oraz 
programy edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży propagujące modę na 
niepalenie - 148 775,00 zł 
 
Zadanie 8 Wyeliminowanie ekspozycji 
na dym tytoniowy w miejscach pracy - 
40 000,00 zł 
 
pozostałe - 26 858, 32 zł 

Narodowy program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych na lata  2011-2015 

W ramach celu strategicznego VI - 

realizowano działania obszaru   

edukacji publicznej i 

przekazywania informacji 

dotyczących profilaktyki w różne 

środowiska przygotowywano 

nowe publikacje i sposoby 

dystrybucji: 

 Zorganizowano wysyłkę z 
publikacją dotyczącą 
wykorzystania technik 
teatralnych w profilaktyce 
oraz z materiałami 

Budżet państwa cz.46  
Koszt wysyłek do wszystkich 
samorządów lokalnych,  poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, 
placówek edukacyjnych 
Łącznie ok. 59 000 zł 
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skierowanymi do młodych 
ludzi Materiał ten wysłano 
do wszystkich samorządów 
lokalnych. Przy współpracy z 
redakcją miesięcznika 
Remedium przygotowano 
wkładkę edukacyjną 
dotyczącą problematyki 
alkoholu i zagrożeń 
związanych z używaniem go 
przez młodzież. Materiał 
zawiera scenariusze i 
pomoce do prowadzenia 
zajęć profilaktycznych 
drukowany był od września 
do grudnia 2013. Część 
nakładu przekazano 
bezpłatnie do Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie; 

 Przygotowano materiały dla 
samorządów lokalnych 
dotyczące zagrożeń 
związanych z używaniem 
alkoholu w miesiącach 
wakacyjnych jak również 
dotyczące prowadzenia 
działań profilaktycznych na 
terenie szkoły, gminy – 
materiały dla dyrektorów 
szkół, pedagogów, uczniów i 
rodziców. Materiały te 
zamieszczono na stronie 
PARPA do ściągnięcia i 
wydrukowania; 

 Zorganizowano specjalną 
wysyłkę do samorządów 
lokalnych promującą stronę 
internetową 
WWW.niebotak.pl, materiały 
na niej zawarte oraz 
możliwość pozyskania z 
PARPA materiałów 
profilaktycznych oraz 
scenariuszy do prowadzenia 
zajęć z młodzieżą przez 
placówki oświatowe.  

 Zorganizowano wysyłkę 
materiałów edukacyjnych z 
obszaru Profilaktyki, 
materiałów do pracy z 
dziećmi i młodzieżą, 
skierowaną do Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych oraz 
Bibliotek Pedagogicznych i 
ich filii (ponad 900 
placówek).  

 PARPA we współpracy z 
Państwową Wyższą Szkołą 
Filmową w Łodzi 
wyprodukowała filmu 
„Smutne potwory” (tytuł 
roboczy „Bajka”) który 
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opisuje historię kilkuletniej 
dziewczynki, której ojciec 
jest uzależniony od alkoholu. 
Wykonano 3 tys. kopii tego 
filmu z przeznaczeniem dla 
świetlic 
socjoterapeutycznych, 
opiekuńczych i placówek 
lecznictwa odwykowego. 

Projekt KIK/33   Edukacja, 

promocja i profilaktyka w 

kierunku zdrowia jamy ustnej 

skierowana do małych dzieci, ich 

rodziców, opiekunów i 

wychowawców” – projekt 

realizowany przez Uniwersytet 

Medyczny w Poznaniu w 

partnerstwie z Śląskim 

Uniwersytetem Medycznym, 

Warszawskim Uniwersytetem 

Medycznym,  Uniwersytetem 

Medycznym w Białymstoku,  

Uniwersytetem Medycznym w 

Lublinie,  Pomorskim 

Uniwersytetem Medycznym,  

Uniwersytetem Jagiellońskim, 

Państwową Medyczną Wyższą 

Szkołą Zawodową w Opolu, 

Gdańskim Uniwersytetem 

Medycznym. 

Budżet państwa i Budżet środków 

europejskich -  cz.46 (Budżet 

Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy) 

 

553 877,21 zł (łącznie kwota grantu 
oraz współfinansowanie krajowe) 

Projekt KIK/34  Zapobieganie 

nadwadze i otyłości oraz 

chorobom przewlekłym poprzez 

edukację społeczeństwa w 

zakresie żywienia i aktywności 

fizycznej 

Realizacja programu 
edukacyjnego w przedszkolach i 
szkołach. 

Budżet państwa i Budżet środków 

europejskich -  cz.46 (Budżet 

Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy) 

 

2 108 575,39 zł (łącznie kwota grantu 
oraz współfinansowanie krajowe) 

Projekt KIK/68 „Profilaktyczny 
program w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych” 

realizacja programu edukacyjnego 
w szkołach ponadgimnazjalnych 

rozwój platformy internetowej: 
www.zdrowiewciazy.pl, 
zawierającą m.in. podstrony 
skierowane do młodzieży, 

Budżet Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy 

 

2 416 088,31 zł (łącznie kwota grantu 
oraz współfinansowanie krajowe) 

Program „Bezpieczna Woda” Budżet Ministerstwa Sportu I Turystyki 43 500 zł 

Program „Bezpieczny Stok” Budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki 30 500 zł 

 

http://www.zdrowiewciazy.pl/
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Osiągnięte efekty: 
Zmniejszanie  szkód zdrowotnych, spowodowanych narkotykami alkoholem i nikotyną. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Realizowane w 2013 r. działania programowe są kontynuacją przyjętych w poprzednich latach programów i ich 
wdrażanie następuje bez istotnych problemów . Działania będą kontynuowane w latach następnych.  

 
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. 

Resort wiodący: 
MEN 

Resorty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
 
Programowe/inne: 

W okresie sprawozdawczym zakończyły się prace w ramach pierwszej rundy Międzynarodowego Programu  
Oceny Kompetencji Dorosłych (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies), 
organizowanego i prowadzonego przez OECD, w którym uczestniczy również Polska.  Celem badania PIAAC jest 
pomiar trzech umiejętności: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Umiejętności te mierzone są na skali od 0 do 500 punktów. 8 
października 2013 r. odbyło się międzynarodowe ogłoszenie wyników badania oraz ogłoszenie polskiego 
raportu z badania PIAAC, które nastąpiło podczas konferencji pt.: „Umiejętności Polaków – wyniki 
międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych PIAAC”. W pierwszej rundzie badania PIAAC wzięły 
udział 24 kraje, spośród których 22 są członkami OECD. Łącznie przebadano 166 tys. osób w wieku 16-65 lat, w 
tym blisko 9 400 w Polsce. W większości krajów realizacja badania obejmowała okres od sierpnia 2011 r. do 
marca 2012 r., jednak prace na koncepcją badania PIAAC podjęte zostały już 2008 r., a za moment zakończenia 
pierwszej rundy PIAAC uważany jest 8 października 2013 r., kiedy to wyniki zostały upublicznione. Poziom 
umiejętności Polaków w wieku 16-65 lat jest niższy niż przeciętny poziom umiejętności mieszkańców krajów 
OECD, które wzięły udział w badaniu. Wynik Polski w dziedzinie rozumienia tekstu dzieli od średniej OECD 6 
punktów (267 pkt. wobec 273 pkt.), a w dziedzinie rozumowania matematycznego – 9 punktów (260 pkt. 
wobec 269 pkt.). Umiejętności Polaków także w dziedzinie wykorzystywania TIK są niższe niż w krajach OECD: 
38% dorosłych Polaków posiada niski poziom umiejętności wykorzystywania TIK, a wysoki – jedynie 19%, 
wobec odpowiednio 27% oraz 34% przeciętnie w krajach OECD. Jednakże w przypadku osób młodych (16-24 
lata) należy podkreślić, iż ich wyniki są wyższe niż przeciętne wyniki wszystkich osób dorosłych. Prawidłowość 
ta jest obserwowana także w większości krajów OECD, choć różnice między generacjami w Polsce są jednymi z 
większych. Młodzi Polacy w dziedzinach rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego uzyskali 
odpowiednio 281 i 269 pkt., a więc zbliżone są do przeciętnych wyników osób młodych w krajach OECD (280 i 
272 pkt.). Mimo że w dziedzinie wykorzystywania TIK wyniki osób młodych w Polsce są również wyraźnie 
wyższe niż wyniki starszych generacji, to jednak na tle krajów OECD młodzi Polacy wypadają słabo – 38% 
posiada wysoki poziom umiejętności wykorzystywania TIK wobec średniej 51% w krajach OECD. 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce, w ramach przeprowadzanej przez OECD drugiej edycji   
Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się pn. TALIS, tzw. 2013, w którym uczestniczy również 
Polska, międzynarodowe ogłoszenie wyników tego badania w Tokio oraz ogłoszenie polskiego „Raportu 
wstępnego z badania TALIS 2013” podczas konferencji  w Warszawie 25 czerwca 2014 r. pn.: „ZAWÓD 
NAUCZYCIEL. Raport o Stanie Edukacji 2013-Międzynarodowe i krajowe wyniki badań”.  

Badanie TALIS  umożliwia porównanie opinii nauczycieli i informacji na temat ich pracy oraz ich wpływu na 
proces uczenia się uczniów. Badanie objęło ponad 170 tysięcy nauczycieli z 34 krajów i regionów z całego 
świata. W Polsce w badaniu wzięli udział nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 
pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. Łącznie 
ponad 10 000 nauczycieli i ponad 500 dyrektorów szkół, w tym 3 858 nauczycieli i 195 dyrektorów gimnazjów. 
Losowy dobór szkół umożliwił wnioskowanie o sytuacji wszystkich szkół w krajach i regionach uczestniczących 
w badaniu. 

Oprócz badania głównego PISA 2012, którego wyniki ogłoszono pod koniec 2013 r., wśród 15-latków 
przeprowadzono, po raz pierwszy, dodatkowe badania  w zakresie kompetencji finansowych. Wyniki tych 
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badań zostały ogłoszone 9 lipca 2014 r. Badania umiejętności finansowych młodzieży przeprowadzone w 
ramach programu PISA 2012 są pierwszymi międzynarodowymi badaniami porównawczymi tej umiejętności i 
pierwszymi w Polsce badaniami pozwalającymi wnioskować o umiejętnościach polskich uczniów w tym 
zakresie.  

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce prezentacja 
polskich i światowych wyników Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA 2012), tj. V 
cyklu badania PISA. Główną dziedziną badania w tej edycji była matematyka (poprzednio było tak w badaniu z 
2003 r.).   

W roku 2012 w badaniu PISA wzięło udział ponad pół miliona uczniów gimnazjów z 65 krajów lub regionów (w 
wypadku Chin).  Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili 
wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach 
przyrodniczych oraz czytania i interpretacji. Co więcej - wyniki znacząco wzrosły zarówno w grupie uczniów  
najlepszych, jak i najsłabszych. Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 
2006 r. i 2009 r. na poziomie średniej, w 2012 r. uzyskała wyniki znacznie powyżej średniej OECD.  Żaden kraj 
na świecie nie osiągnął takiego wzrostu.  

Finansowanie: 
W ramach projektów systemowych PO KL (ok. 953 tys. zł)  oraz z budżetu państwa (ok. 1445 tys. zł). 

Osiągnięte efekty:  
Wyniki badania TALIS 2013 pokazują, iż polscy nauczyciele są dobrze wykształceni i dobrze teoretycznie 
przygotowani do swojej pracy. Wszyscy nauczyciele w Polsce są poddawani formalnej ocenie, choć jest ona 
dokonywana rzadziej niż w wielu innych krajach. Polscy nauczyciele są zadowoleni ze swojej pracy oraz mają 
wysokie poczucie własnej skuteczności. Potrzeby polskich nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego 
obniżyły się w porównaniu do wyników z pierwszej edycji badania TALIS, tj. z 2008 roku. Jednocześnie wzrósł 
odsetek nauczycieli (z 90 do 94%), którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Polscy 
nauczyciele zgłaszają potrzeby intensywniejszego doskonalenia zawodowego w zakresie: zarządzania klasą, 
nauczania umiejętności międzyprzedmiotowych oraz wykorzystania TIK w miejscu pracy. Nauczyciele w Polsce 
dostrzegają korzyści z uczestnictwa w działaniach doskonalących, jednak oceny dotyczące ich wpływu na 
sposób nauczania są raczej powściągliwe: odpowiedzi – wpływ „umiarkowany” wybrało, w zależności od 
obszaru, od 44% do 58% osób. Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że w procesie nauczania ważniejsze 
jest samo wyciąganie wniosków i rozumowanie niż nabycie konkretnej wiedzy. Podobnie jak w innych krajach, 
problemem w codziennej pracy dyrektorów w Polsce jest niewystarczający budżet i zasoby szkoły. Należy 
podkreślić, iż dane prezentowane w ww.  „Raporcie wstępnym z badania TALIS 2013” dotyczą przede 
wszystkim nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, gdyż jest to podstawowa jednostka analizy TALIS i dlatego też 
w przypadku danych dotyczących gimnazjów można było dysponować najszerszą skalą porównania. W Polsce 
przeprowadzono także badanie w szkołach na pozostałych ISCED-ach,  które było opcjonalne dla 
uczestniczących krajów. Szczegółowe analizy dotyczące respondentów wszystkich etapów edukacyjnych, a 
także rekomendacje dla polityki edukacyjnej zostaną przedstawione w planowanym na grudzień 2014 roku 
pełnym polskim raporcie z badania, kiedy to zostaną opublikowane wyniki międzynarodowe w pełnym 
zakresie.  

Badanie PISA 2012 (którego wyniki opublikowano w roku 2013) pokazało, iż średni poziom umiejętności 
finansowych polskich 15-latków jest wyższy od średniej dla krajów OECD uczestniczących w tej części badania 
PISA. Najlepsze wyniki spośród 18 krajów uczestniczących w badaniu uzyskali uczniowie z Szanghaju, Estonii i 
Belgii. Z krajów europejskich podobne do polskich wyniki osiągnęli uczniowie z Czech i Łotwy. Ok. 9% polskich 
15-latków ma niski poziom umiejętności (w porównaniu z 16% w Hiszpanii i Rosji oraz 21– 22% w Słowacji i 
Włoszech). Wysokie wyniki ma w Polsce co piąty 15-latek, ale najlepszych uczniów jest relatywnie mniej niż 
średnio w objętych badaniem krajach OECD. Wśród wszystkich krajów uczestniczących w badaniu w Polsce 
było najmniej 15-latków z własnym kontem w banku – 15%. Średni wynik chłopców w krajach i regionach 
uczestniczących w badaniu zwykle nie różnił się od wyniku dziewcząt. Jedynym wyjątkiem były Włochy, w 
których chłopcy osiągnęli istotnie wyższy wynik niż dziewczęta. W Polsce wydaje się, że nieco lepszy wynik 
uzyskali chłopcy (512 pkt w porównaniu ze średnią 508 pkt dziewcząt), ale różnica ta jest nieistotna 
statystycznie. Niewielka różnica widoczna jest na poziomie 5 i powyżej, wynik ten uzyskało 22,3% chłopców i 
17,3% dziewcząt. PISA 2012 pokazuje zależność między wynikami uczniów w zakresie umiejętności 
finansowych a wykształceniem rodziców. W Polsce różnica między wynikami uczniów, których co najmniej 
jeden z rodziców ma wyższe wykształcenie, a tymi, których rodzice nie mają wyższego wykształcenia, wynosi 
49 punktów (przy średniej różnicy dla 13 krajów OECD równej 40 pkt). Zależność ta jest słabsza niż w 
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przypadku głównych dziedzin pomiaru PISA. W przypadku uczniów z Polski widać wyraźną różnicę w wynikach 
umiejętności finansowych w zależności od wielkości miejscowości. Wyniki uczniów ze szkół wiejskich istotnie 
różnią się od wyników z małych i dużych miast (po uwzględnieniu statusu społeczno-ekonomicznego rodziców 
różnice nadal są istotne). Brak natomiast różnicy w wynikach uczniów z małych i dużych miast. Różnice w 
wynikach ze względu na wielkość miejscowości występują we wszystkich krajach oprócz Estonii. Średnio, 
wśród uczniów z krajów OECD, różnica w wynikach zależała od lokalizacji szkoły. 
 
Wyniki badania PISA 2012 pokazują, że Polscy uczniowie są na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie 
umiejętności czytania i interpretacji - razem z Finlandią i Irlandią (najlepsze wyniki uzyskały 3 kraje, między 
którymi różnice są statystycznie nieistotne - zgodnie ze standardem badań międzynarodowych). Polska jest na 
3. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych - wyprzedzają nas tylko 
Finlandia i Estonia. Już w 2012 r. Polska zrealizowała cel Unii Europejskiej przewidziany na 2020 r., tj., aby 
uczniów z niskimi kompetencjami, zagrożonych wykluczeniem, było mniej niż 15%. W badaniu PISA 2012 
wskaźnik ten wyniósł w Polsce w zakresie matematyki 14,4% (w 2009 r. było to 20,5% ), w zakresie 
rozumowania naukowego w przedmiotach przyrodniczych 9% (w 2009 r. - 13,1%), a w zakresie czytania 10,6% 
(w 2009 r. - 15%). Godny podkreślenia jest fakt, że grupa polskich uczniów osiągających najlepsze wyniki 
wzrosła tak, jak w żadnym innym kraju na świecie. Odsetek uczniów na najwyższych poziomach osiągnięć (V i 
VI) w trzech dziedzinach wynosi odpowiednio: w zakresie matematyki najlepszych uczniów jest aż 16,7% (w 
2009 r. - 10,4%), w naukach przyrodniczych - 10,8% (w 2009 r. - 7,6%), a w czytaniu - 10,4% (w 2009 r. - 7,2%). 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zgromadzenie w nowym SIO kompletu danych o uczniach i nauczycielach, planowane na 7 kwietnia 2013 r., 
napotkało trudności spowodowane zaprojektowanymi w systemie zbyt restrykcyjnymi mechanizmami 
uwierzytelniającymi dane poszczególnych uczniów i nauczycieli. W celu rozwiązania problemu zaprojektowano 
rozwiązanie, które w okresie przejściowym w sposób bezpieczny umożliwiają przezwyciężenie napotkanych 
trudności. Implementacja ww. rozwiązania wymagała zarówno zmian w przepisach prawa (Ustawa z dnia 22 
listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej; Dz. U. poz. 1639), jak i w narzędziu 
informatycznym obsługującym SIO. Znowelizowane przepisy weszły w życie 1 stycznia 2014 r., w tym dniu 
uruchomiono odpowiednie usprawnienie w narzędziu informatycznym. 

 

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. 

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

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

Podmiot wiodący: 
MNISW 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
17 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wprowadzenie centralnego monitoringu karier 
zawodowych absolwentów w oparciu o dane gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Monitoring 
prowadzony będzie corocznie na podstawie danych o absolwentach pochodzących z istniejącego Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zanonimizowanych danych jednostkowych ewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i kontach 
płatników składek. 

Finansowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 

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

Ustawa, zgodnie z projektem, ma wejść w życie 1 października 2014 r.  
Pierwszą grupą absolwentów, która zostanie objęta monitoringiem, będą osoby, które ukończyły studia 
w 2014 r. 

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

 

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MNISW 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
17 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m.in. propozycje odnoszące się do systemu zapewniania jakości 
kształcenia, tj. wprowadzenie „listy ostrzeżeń” (informacji dla kandydatów na studia o uczelniach, które nie 
przestrzegają prawa oraz o kierunkach studiów, które otrzymały negatywną ocenę Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej) oraz modyfikację przepisów dotyczących Polskiej Komisji Akredytacyjnej wynikającą z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 61/12). 
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym określiła w budżecie państwa nową dotację podmiotową 
na dofinansowanie zadań projakościowych realizowanych przez publiczne i niepubliczne instytucje szkolnictwa 
wyższego. Środki przekazane w ramach dotacji projakościowej mają zapewnić m.in. rozwój kadry 
akademickiej, jakość kształcenia i rozwój badań naukowych. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań 
projakościowych w roku 2013 została rozdysponowana zgodnie z art. 94b ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym: 

1) ogłoszenie 13 września 2013 r. konkursu na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających 
status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW); 

2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącej oceny kształcenia - wyboru tych jednostek minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje raz na trzy lata; 

3) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów 
poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji - nagrodzono 26 jednostek (13 
programów o profilu praktycznym i 13 o profilu ogólnoakademickim), łączna przyznana kwota dotacji 
to 26 mln zł;  

4) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
prowadzonych w uczelniach niepublicznych - w roku 2013 do otrzymania tej dotacji uprawnione były 
4 uczelnie niepubliczne, którym określono plan ww. dotacji na rok 2013 w łącznej kwocie 2.000,0 tys. 
zł, co stanowi wzrost o 470,6% w porównaniu do roku poprzedniego; 

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

Podział dotacji zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu 
przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa. 
Na wszystkich kierunkach studiów, które rozpoczęły się od roku akademickiego 2012/2013 program 
kształcenia skonstruowany jest zgodnie z KRK dla Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym PKA ma pełną 
możliwość dokonywania akredytacji poprzez szczegółową ocenę jakości kształcenia opartej na ocenie efektów 
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kształcenia. 

Inne: 
W 2013 r zorganizowane zostały 2 szkolenia dla ekspertów PKA. Celem szkoleń było omówienie głównych 
problemów oceny programowej i instytucjonalnej w świetle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
aktów wykonawczych oraz kryteriów oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także sformułowanych raportów 
powizytacyjnych. Szkolenia były realizowane w ramach projektu: „Modernizacja systemu akredytacji – 
wsparcie szkoleniowe i analityczno-badawcze Państwowej Komisji Akredytacyjnej” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Finansowanie: 
Działania wynikają z przypisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Finansowanie uczelni w ramach 
dotacji celowej oraz w ramach dotacji projakościowej (konkurs KRK w 2013 r.: dotacja wysokości 26.000,0 tys. 
zł). 

Osiągnięte efekty:  
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. Konkursy 
przeprowadzane w ramach dotacji projakościowej, na dofinansowanie podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 
Kwalifikacji również związane są ze zdefiniowanymi samodzielnie przez uczelnie 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 2013 r: 

Instytucjonalne: 
W roku 2013 realizowano wynikające z ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału z dotacji budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 i z 2013 r. poz. 273) W ramach tej nowelizacji do algorytmu 
podziału dotacji „podstawowej” wprowadzono szereg zmian mających na celu wzmocnienie projakościowego 
charakteru podziału środków tej dotacji. Zmiany te dotyczą zwłaszcza: zastąpienia dotychczasowego składnika 
zrównoważonego rozwoju składnikiem dostępności kadry, wprowadzenia mechanizmu zachęty finansowej, 
stosowanego przez ministra wobec nadzorowanych uczelni, które podjęły decyzję o połączeniu się, oraz innych 
modyfikacji sposobu obliczania pozostałych składników zaprojektowanych tak, by w jeszcze większym niż 
dotychczas stopniu premiować jakość kształcenia, np. zmiany w sposobie określania liczby nauczycieli 
akademickich w ramach składnika kadrowego.  
Nowy składnik dostępności ma za zadanie premiowanie uczelni, w których poprzez ograniczenie masowości 
kształcenia zapewnia się lepszą jakość procesu dydaktycznego. Niezwykle ważnym rozwiązaniem 
zaprojektowanym pod kątem podnoszenia jakości kształcenia oraz wspomagania w uczelniach procesów 
dostosowujących je do współczesnych warunków demograficznych jest także wprowadzany mechanizm 
wspierający łączące się uczelnie publiczne. Zmiana ta ma na celu zapewnienie stabilizacji finansowej nowo 
powstałych uczelni publicznych, tak aby w okresie trzech kolejnych lat od połączenia zapewnić im środki 
niezbędne do przeprowadzenia odpowiednich zmian organizacyjnych i wzmocnienia wybranych aspektów 
działalności. Zachęci to uczelnie publiczne do podjęcia prac zmierzających do przeprowadzania połączeń, które 
z kolei umożliwią korzystanie z efektu synergii wynikającego ze wzmocnienia potencjału dydaktycznego i 
naukowego.  
Zmiana sposobu określania liczby nauczycieli akademickich w ramach składnika kadrowego – według 
posiadanych przez nich stopni i tytułów naukowych, a nie, jak dotychczas, według zajmowanych stanowisk – 
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wpisuje się w reformę wprowadzoną nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, promującą 
dynamiczny model kariery naukowej oraz jakość kształcenia. Dotychczasowe rozwiązanie w większym stopniu 
nagradzało awans na stanowiskach wewnątrz uczelni, który nie musiał być jednak powiązany z awansem 
naukowym. W nowym algorytmie naliczenia dotacji brane są zatem pod uwagę stopnie i tytuł naukowy 
(zależne od rozwoju naukowego i jakości badań), a nie stanowiska uczelniane zależne od polityki personalnej 
uczelni. 
Ponadto należy nadmienić, iż w ramach działań reformujących szkolnictwo wyższe, począwszy od 2012 r. 
wprowadzono, zgodnie z art. 94b ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uzupełniającą system 
szkolnictwa wyższego dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych. 

Finansowanie: 
W ramach dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), ze środków będących w 
dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przekazano uczelniom publicznym i 
niepublicznych (w tym w ramach których funkcjonują jednostki mające status KNOW): 
− w 2013 r. łączną kwotę 193.568,5 tys. zł, z tego: 

1) na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW – w wysokości 51.678,9 tys. zł; 
2) na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę 

wyróżniającą na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej – w wysokości 20.789,6 tys. zł; 
3) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów 

poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji – w wysokości 26.000,0 tys. zł; 
4) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych w uczelniach niepublicznych – w wysokości 2.000,0 tys. zł; 
5) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów, w 

uczelniach publicznych i niepublicznych – w wysokości 93.100,0 tys. zł. 

Osiągnięte efekty:  
Dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych otrzymało w 2013 r. 59 akademickich i 2 
zawodowych uczelni publicznych oraz 9 uczelni niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego, 4 uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z 
budżetu państwa – na zasadach uczelni publicznych – na podstawie odrębnych ustaw, 3 publiczne uczelnie 
wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, 9 uczelni publicznych nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 10 uczelni publicznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 1 uczelnia publiczna nadzorowana przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 6 KNOW.  

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

 
 
Narzędzie 23: Wdrożenie optymalnego modelu procesowej autonomii uczelni.  

Narzędzie 23: Wdrożenie optymalnego modelu procesowej autonomii uczelni. 

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

Podmiot wiodący: 
MNISW 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
W dniu 17 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, który przewiduje następujące rozwiązania: 

a) wprowadzenie tzw. „studiów dualnych”, tj. studiów, w których kształcenie odbywa się przemiennie na 
uczelni oraz u pracodawców w formie praktyk; 

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

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

Finansowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Planowany termin wejścia w życie przepisów to 1 
października 2014 r. 
Projekt PO WER przedłożony został Radzie Ministrów – przyjęty został w dniu 8 stycznia 2014 r. 

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

 

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MNISW 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Rada Ministrów w grudniu 2013r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zakłada między innymi: 

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

2) uczelnie zawodowe zobowiązane zostaną do prowadzenia kształcenia na kierunkach wyłącznie o 
profilu praktycznym. 

Inne: 
Zorganizowany przez MNiSW konkurs na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w 
zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji różnicował 
programy kształcenia o profilu praktycznym i ogólnoakademickim, co nie miało miejsca w roku 2012. 

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

Osiągnięte efekty:  
Przygotowano propozycje wzmacniające obowiązujące już różnicowanie misji i ofert programowych uczelni. 

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

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

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

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

Resort wiodący: 
MNISW 

Resorty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r: 
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W roku akademickim 2013/2014 nie został przeprowadzony konkurs na nowe kierunki zamawiane. Taka 
sytuacja została przewidziana w planie programu z 2009 r. i wynika z unijnych zasad kwalifikowalności kosztów 
(projekty nie mogłyby być w całości rozliczone do 2015 r.). Jednocześnie, dzięki działaniom MNISW 11 uczelni 
przeprowadziło nabór na 20 kierunków zamawianych, wynikających z pozytywnej oceny projektów na kierunki 
zamawiane z poprzednich lat.  
W przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 planowana jest kontynuacja 
rządowego programu tzw. kierunków zamawianych. Działania w zakresie zamawiania kształcenia przez 
ministra ds. szkolnictwa wyższego w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju są planowane w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, który w latach 2014-2020 zastąpi obecnie funkcjonujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło w 2013 r. liczne działania służące właściwemu 
podkreśleniu wagi kierunków zamawianych w ramach PO WER. Nowy program kierunków zamawianych 
będzie silniej rozwijał kompetencje studentów. Zlecone w grudniu 2013 r. przez NCBR badanie ewaluacyjne 
określi we wszystkich obszarach kształcenia kompetencje i kwalifikacje kluczowe dla zwiększenia szans 
absolwentów na rynku pracy.  

Ponadto w 2013 r. w dalszym ciągu realizowane były działania promocyjne na rzecz podejmowania studiów na 
kierunkach ścisłych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. W 2013 r. kontynuowano m.in. 
akcje Dziewczyny na Politechniki, Dziewczyny do ścisłych, L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki jak również 
FameLab. 

Inne: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło również patronatem kampanię społeczną zainaugurowaną 
przez Fundację MaMa pn. MaMa na uczelni. 
W 2013 roku kontynuowane były działania NCBR, NCN oraz MNiSW służące prawidłowej realizacji zasady 
równości szans w szkolnictwie wyższym i nauce. 

Finansowanie: 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od początku patronuje konkursowi FameLab, w 
roku 2013 ufundowało nagrodę specjalną - wyjazd na wybraną międzynarodową konferencję 
naukową. 

 Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od 2013 
roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 27.000 zł, habilitacji – 32.000 zł. 

 W ramach programu kierunków zamawianych rząd od 2008 roku wspiera studia uznane przez 
ekspertów za kluczowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki. W jego ramach uczelnie mogły 
skorzystać z 1,2 mld zł na poprawę jakości kształcenia, współpracę z pracodawcami, stypendia 
motywacyjne dla studentów (do 1000 zł miesięcznie) i zwiększanie liczby studiujących kierunki 
techniczne, matematyczne i przyrodnicze. 

Osiągnięte efekty:  
Kontynuacja realizacji kierunków zamawianych. 
Przeprowadzenie licznych działań promocyjnych przyczyniających się do większego zainteresowania 
podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. W 
2012 udział studentów ogółem na kierunkach SMT (nauki matematyczno-przyrodnicze i ścisłe) wyniósł 26,93% 
a w 2013 – 28,80%. Udział kobiet na kierunkach SMT wyniósł w 2013 r. 35,86% . 

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:  
Ministerstwo Zdrowia  

Podmioty współpracujące:  
MEN,  MNiSW,  MPIPS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
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W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano: 

Projekt Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, 

Projekt „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, 
kardiologów i lekarzy medycyny pracy” 

Projekt „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia 
podyplomowego” 

Projekt  Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników 
medycznych i dyspozytorów medycznych 

Projekt  Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”  

Legislacyjne: 
Wydano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, z mocą 
obowiązującą od dnia 24 sierpnia 2014 r. 

W grudniu 2013 r. rozpoczęte zostały prace polegające na opracowywaniu programów szkoleń przez Zespoły 
programowe powołane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

W grudniu 2013 r. wydane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych i 
kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2014 

Prowadzono prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie 
specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów 

Opracowano projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia 

Wydano rozporządzenie MZ z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i 
uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 20).   

Wdrożeniowe / inwestycyjne: 

Dofinansowanie priorytetowych, z punktu widzenia potrzeb systemu opieki zdrowotnej, dziedzin specjalizacji 
dla pielęgniarek i położnych z budżetu państwa w 2013 r 

Dofinansowanie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy w wybranych, istotnych z punktu widzenia społecznego i 
epidemiologicznego specjalizacjach (kardiologia, dziedziny onkologiczne, medycyna pracy, medycyna 
ratunkowa) 

Wdrażanie nowych programów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym opartych na 
standardach kształcenia wprowadzonych rozporządzeniem 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 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 
Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

Projekt Kształcenie zawodowe 

pielęgniarek i położnych w 

ramach studiów pomostowych 

Celem projektu jest podniesienie 

kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych, 

absolwentów liceum 

medycznego, dwuletniej, 

dwuipółletniej oraz trzyletniej 

Środki europejskie 
 Środki krajowe  

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. 25 072 523,01 zł. 

BŚE- 21 311 644,56 zł. 

BŚK-   3 760 878,45 zł. 
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medycznej szkoły zawodowej. 

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r. 

6.499 pielęgniarek i położnych, 

ukończyło studia pomostowe. 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

Projekt „Kształcenie w ramach 

procesu specjalizacji lekarzy 

deficytowych specjalności tj. 

onkologów, kardiologów i lekarzy 

medycyny pracy” 

Celem projektu jest wsparcie 

kształcenia spec. lekarzy z 

kardiologii, onkologii i med. pracy, 

co przełoży się na wzrost liczby 

specjalistów, dostępność do 

świadczeń zdrowotnych i 

poprawy stanu zdrowia osób 

pracujących. 

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r.  

535 Lekarzy ukończyło pełen cykl 
kursów specjalizacyjnych z 
kardiologii, onkologii i medycyny 
pracy (w tym 321 kardiologów, 
144 onkologów i 70 med. pracy). 
 
Zorganizowano 413 kursów, w 

których udział wzięło 8 649 

uczestników. 

Środki europejskie 
  
 
Środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. 17 508 910,96  zł. 

BŚE- 14 882 574,31 zł. 

BŚK-   2 626 336.65 zł. 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

Projekt „Profesjonalne 

pielęgniarstwo systemu 

ratownictwa medycznego w 

Polsce - wsparcie kształcenia 

podyplomowego” 

Celem projektu jest podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności z 

zakresu pielęgniarstwa 

ratunkowego przez 3500 

pielęgniarek/pielęgniarzy w 

okresie realizacji projektu 

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r.  

 Przeprowadzono 34 edycje 
kursu kwalifikacyjnego z 
pielęgniarstwa ratunkowego 
które ukończyło 1169 
pielęgniarek/pielęgniarzy  

Środki europejskie 
 Środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. – 3 501 464,61 zł. 

BŚE- 2 976 244,91 zł. 

BŚK-    525 219,70 zł. 
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  Przeprowadzono 32 edycje 
kursu specjalistycznego z 
resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, które 
ukończyło 1099 
pielęgniarek/pielęgniarzy  

 Przeprowadzono 32 edycje 
kursu specjalistycznego z 
wykonania konikopunkcji, 
odbarczenia odmy prężnej 
oraz wykonania dojścia 
doszpikowego, które 
ukończyło 606 
pielęgniarek/pielęgniarzy  

 Zorganizowano konferencję 
informacyjno-promocyjną. 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

Projekt  Wsparcie systemu 

ratownictwa medycznego poprzez 

kształcenie zawodowe lekarzy, 

ratowników medycznych i 

dyspozytorów medycznych 

Celem projektu jest wsparcie 

systemu ratownictwa 

medycznego w Polsce poprzez 

ukończenie pełnego cyklu 

obowiązkowych kursów 

specjalizacyjnych przez 200 

lekarzy oraz kursu doskonalącego 

przez 8500 ratowników i 1920 

dyspozytorów do końca realizacji 

projektu. 

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r.  

 82 lekarzy ukończyło pełen 
cykl kursów specjalizacyjnych 
z medycyny ratunkowej, 

 zorganizowano 53 kursy 
specjalizacyjne, w których 
wzięło udział  941 
uczestników, 

 przeprowadzono 70 kursów 
dla 1676 ratowników med. 

 przeprowadzono 16 kursów 
dla 218 dyspozytorów med. 

 przeprowadzono 15 
seminariów dla 268 
ratowników med. 

 przeprowadzono 3 seminaria 
dla 50 dyspozytorów med.  

 

Środki europejskie 
 
 
 Środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. 4 733 611,84  zł. 

BŚE- 4 023 570,06 zł. 

BŚK-    710 041,78 zł. 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

„Wsparcie systemu kształcenia 

Środki europejskie 
 
  
Środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. 6 083 309,93 zł. 
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ustawicznego personelu 

medycznego w zakresie opieki 

geriatrycznej”  

Celem projektu jest poprawa 

opieki nad osobami w podeszłym 

wieku w Polsce poprzez 

podniesienie kompetencji 

(szkolenie) kadr medycznych w 

zakresie opieki geriatrycznej w 

czasie trwania projektu. 

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r.  

2.426 osób ukończyło kursy, w 
tym: 
Lekarze poz. – 486 osób, 
Fizjoterapeuci – 459 osób, 
Pielęgniarki poz. – 1.316 osób, 
Opiekuni medyczni – 98 osób, 
Terapeuci środowiskowi – 67 
osób. 
 

BŚE- 5 170 813,44 zł. 

BŚK- 912 496,49 zł. 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia z 

zakresu funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia oraz 

umiejętności komunikacji, 

współpracy i budowania relacji z 

pacjentem dla lekarzy 

rozpoczynających pracę.” 

Celem projektu jest podniesienie 

wiedzy z zakresu funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia (SOZ) i 

umiejętności komunikacji, 

współpracy i budowania relacji z 

pacjentem u co najmniej 85% 

uczestników szkoleń w grupie 

2000 lekarzy poniżej 35 r.ż.  

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r.  

 przeprowadzono 26 szkoleń 
stacjonarnych z zakresu 
profesjonalizmu lekarskiego i 
funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia, które 
ukończyło 499 osoby,  

 utworzono platformę e-
learningową, która stanowi 
uzupełnienie dla szkoleń 
prowadzonych w formie 
tradycyjnej, na platformie 
znajduje się 11 kursów on 
line, 

Środki europejskie 
 
  
Środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. 1 884 348,50 zł. 

BŚE- 1 601 696,22 zł. 

BŚK-     282 652,28 zł. 



66 

 

 utworzono infolinię, na 
której dyżury pełni czterech 
konsultantów w zakresie 
kompetencji miękkich i 
zagadnień prawnych. 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  

Projekt „Rozwój kwalifikacji i 

umiejętności kadry pielęgniarskiej 

w kontekście zmian 

epidemiologicznych będących 

następstwem starzejącego się 

społeczeństwa” 

 Celem projektu jest podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności z 

zakresu pielęgniarstwa 

ratunkowego przez 3500 

pielęgniarek/pielęgniarzy w 

okresie realizacji projektu 

Wskaźniki osiągnięte w 2013 r.  

 90 pielęgniarek/pielęgniarzy 
ukończyło kurs z zakresu 
kompleksowej pielęgniarskiej 
opieki nad pacjentem z 
najczęstszymi schorzeniami 
wieku podeszłego 

  Przeprowadzono 3 edycje 
ww. kursu 

 zorganizowano konferencję 
informacyjno-promocyjną 
dot. kwestii starzejącego się 
społeczeństwa/problemów 
osób starszych 

Środki europejskie 
 
  
Środki krajowe 

Wydatki zatwierdzone we wnioskach o 

płatność w 2013 r. 247 877,96 zł. 

BŚE- 210 696, 26 zł. 

BŚK-   37 181,70 zł. 

W ramach uprawnień 

nadzorczych Ministra Zdrowia nad 

uczelniami medycznymi, na 

bieżąco monitorowane jest 

wdrażanie nowych programów 

kształcenia na kierunku lekarskim 

i lekarsko-dentystycznym 

opartych na standardach 

kształcenia wprowadzonych 

rozporządzeniem 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. z 2012 r., poz. 

631). 

  

Rozpoczęto prace w zakresie 

zmiany przepisów regulujących 
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kształcenie specjalizacyjne 

farmaceutów – przygotowywane 

są zmiany do  rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 

2003 r. w sprawie specjalizacji 

oraz uzyskiwania tytułu specjalisty 

przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, 

poz. 941 z późn. zm.) wydanego 

na podstawie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

Przygotowano wstępny,  roboczy 

projekt rozporządzenia w tym 

zakresie -  obecnie rozważane są  

kolejne zmiany i rozwiązania, 

które mogą zostać wprowadzone 

do przygotowywanego 

dokumentu. 

Zostały podjęte prace nad 

regulacjami dotyczącymi 

kształcenia specjalizacyjnego w 

dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

- przygotowany został 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 właściwy 

do spraw 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 
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praw i obowiązków zdających i 

komisji egzaminacyjnych. W 

projekcie ujęto też zmiany w 

zakresie postępowania 

kwalifikacyjnego, które będzie 

prowadzone przez wojewodę 

właściwego ze względu na 

miejsce, w którym dana osoba 

zamierza odbywać szkolenie 

specjalizacyjne. Przyjęty w 

projekcie model służy 

usprawnieniu i skróceniu 

postępowania kwalifikacyjnego, 

co pozwoli na zmniejszenie 

obciążeń biurokratycznych 

spoczywających na osobach, 

które zamierzają rozpocząć 

szkolenie specjalizacyjne. Ponadto 

ujednolici i uporządkuje 

procedury w tym zakresie– 

przyjęte w projekcie ustawy 

rozwiązania mają na celu 

odbiurokratyzowanie istniejących 

procedur, z wykorzystaniem 

systemów elektronicznych, co 

pozwoli zmniejszyć obciążenia dla 

osób ubiegających się o tytuł 

specjalisty, a tym samym 

przyśpieszy proces jego 

uzyskiwania oraz zwiększy 

dostępność do 

specjalistów(efektowi temu ma 

służyć również zniesienie 

ograniczeń czasowych w 

składaniu PEsoz). W celu większej 

transparentności systemu w 

projekcie ujęto odpowiednie 

mechanizmy służące do 

wprowadzania nowych dziedzin, 

w których będzie możliwe 

uzyskiwanie tytułu specjalisty oraz 

procedury akredytacyjne dla 

podmiotów ubiegających się o 

możliwość prowadzenie szkolenia 

specjalizacyjnego. Wprowadzono 

także rozwiązania umożliwiające 

kontrolę realizacji procesu 

przedmiotowego kształcenia.   

Jednocześnie przygotowano 

wstępny projekt rozporządzenia 

wykonawczego do projektowanej 

ustawy, który szczegółowo 

reguluje kwestie dot. uzyskiwania 

tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w 
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ochronie zdrowia. 

Zmienione zostały przepisy 

regulujące kształcenie 

specjalizacyjne diagnostów 

laboratoryjnych  - rozporządzenie 

MZ z dnia 20 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie specjalizacji i uzyskiwania 

tytułu specjalisty przez 

diagnostów laboratoryjnych (Dz. 

U. z 2013 r.,  poz. 20).  

Przedmiotowe zmiany obejmują:  

- modyfikację modelu organizacji i 

przeprowadzania państwowego 

egzaminu specjalizacyjnego 

diagnostów laboratoryjnych, co 

będzie miało wpływ m.in. na 

obniżenie kosztów ponoszonych 

przez diagnostów laboratoryjnych 

przystępujących do PESDL. 

Zgodnie z nowymi przepisami 

egzamin ten będzie składa się z 

dwóch części: praktycznej i 

teoretycznej; 

- umożliwienie diagnostom 

laboratoryjnym, którzy nie 

przystąpili do PESDL w 

wyznaczonym  terminie albo 

uzyskali wynik negatywny z PESDL 

przystąpienia do PESDL w innej 

sesji egzaminacyjnej. Ponadto 

złożona z wynikiem pozytywnym 

część PESDL jest uznawana w 

sześciu kolejnych sesjach 

egzaminacyjnych; 

-  zniesienie obowiązku złożenia 

dokumentów do PESDL w 

terminie 12 miesięcy od dnia 

zaliczenia specjalizacji przez 

kierownika specjalizacji; 

-  wykreślenie dziedziny 

specjalizacji – laboratoryjna 

diagnostyka sądowa  

i powołanie dwóch nowych 

dziedzin specjalizacji tj.: 

laboratoryjna genetyka sądowa i 

laboratoryjna toksykologia 

sądowa -  wprowadzenie nowych 

dziedzin specjalizacji przyczyni się 

do zwiększenia kadry 

specjalistów, posiadających 

fachową wiedzę bezpośrednio 
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związaną  

z wykonywaniem czynności 

diagnostyki laboratoryjnej. 

Specjalizacje w przedmiotowych 

dziedzinach umożliwią bowiem 

realizację specjalizacji zarówno 

genetykom sądowym jak i 

toksykologom sądowym; 

- dodanie przepisu stanowiącego, 

iż właściwe jednostki 

organizacyjne podległe 

wojewodzie, które prowadzą 

rejestr osób odbywających 

specjalizację na obszarze danego 

województwa przesyłają dane 

objęte rejestrem do Krajowej 

Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, co pozwoli na 

bieżące monitorowanie przebiegu 

kształcenia specjalizacyjnego 

diagnostów laboratoryjnych; 

- dookreślenie m. in. przepisów 

dotyczących składu komisji, 

powoływanej przez Centrum 

Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego do opracowania 

programów specjalizacji. 
 

Osiągnięte efekty:  
1) W 2013 roku studia pomostowe ukończyło 6 499 pielęgniarek i położnych, uzyskując tytuł licencjata 

pielęgniarstwa położnictwa. 
2) W roku 2013 ustalono w porozumieniu z marszałkami województw oraz samorządem zawodowym 

pielęgniarek i położnych priorytetowe dziedziny kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
3) Wyłoniono w drodze zamówienia publicznego  organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 

położnych na przeprowadzenie 74 edycji szkoleń specjalizacyjnych w wybranych dziedzinach 
pielęgniarstwa. Podpisano 33 umowy na realizację szkoleń, które rozpoczęły się w 2013 r. 

4) W 2013 r. studia  na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym według nowych programów kształcenia 
rozpoczęło 6618 studentów. 

5) 535 Lekarzy ukończyło pełen cykl kursów specjalizacyjnych z kardiologii, onkologii i medycyny pracy (w 
tym 321 kardiologów, 144 onkologów i 70 med. pracy) Zorganizowano 413 kursów, w których udział 
wzięło 8 649 lekarzy  

6) 90 pielęgniarek/pielęgniarzy ukończyło kurs z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem 
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego ( przeprowadzono 3 edycje ww. kursu) 

7) przeprowadzono 26 szkoleń stacjonarnych z zakresu profesjonalizmu lekarskiego i funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, które ukończyło 499 lekarzy 

8) 2426 profesjonalistów medycznych ukończyło kursy w zakresie opieki geriatrycznej w tym  
Lekarze poz. – 486 osób, 
Fizjoterapeuci – 459 osób, 
Pielęgniarki poz. – 1.316 osób, 
Opiekuni medyczni – 98 osób, 
Terapeuci środowiskowi – 67 osób. 

9) przeprowadzono 3 seminaria dla 50 dyspozytorów medycznych 
10) zorganizowano 53 kursy specjalizacyjne dla lekarzy , w których wzięło udział  941 uczestników, 82 lekarzy 

ukończyło pełen cykl kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej, 
11) przeprowadzono 70 kursów dla 1676 ratowników medycznych 
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12) przeprowadzono 16 kursów dla 218 dyspozytorów medycznych 
13) przeprowadzono 15 seminariów dla 268 ratowników medycznych 
14) Przeprowadzono 34 edycje kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa ratunkowego które ukończyło 1169 

pielęgniarek/pielęgniarzy  
15)  Przeprowadzono 32 edycje kursu specjalistycznego z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które 

ukończyło 1099 pielęgniarek/pielęgniarzy  
16) Przeprowadzono 32 edycje kursu specjalistycznego z wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej 

oraz wykonania dojścia doszpikowego, które ukończyło 606 pielęgniarek/pielęgniarzy  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
 Realizowane projekty w istotny sposób wpływają na doskonalenie zawodowe przedstawicieli zawodów 
medycznych, przyczyniając się do podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności. Udział w projektach wpłynął na 
wzrost wśród przedstawicieli zawodów medycznych poczucia potrzeby stałego doskonalenia umiejętności  
i doszkalania się. Aż 83% uczestników projektów deklaruje, że udział w projekcie zachęcił ich do dalszego 
kształcenia się i podnoszenia swoich umiejętności. 

Wyniki badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 
PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce, wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w 
przyszłej perspektywie finansowej” wskazują, że w działaniach szkoleniowych adresowanych do 
przedstawicieli zawodów medycznych, konieczne jest przykładanie możliwie dużej uwagi do zapewnienia 
odpowiedniej proporcji zajęć teoretycznych i praktycznych. 

W ramach uprawnień nadzorczych Ministra Zdrowia nad uczelniami medycznymi, na bieżąco monitorowane 
jest wdrażanie nowych programów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym opartych na 
standardach kształcenia wprowadzonych rozporządzeniem 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. z 2012 r., poz. 631). 

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

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

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

Resort wiodący: 
MNISW 

Resorty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 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: 

 13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów (tzw. I transza deregulacyjna). Przewiduje ona ułatwienia w dostępie do 51 zawodów 
regulowanych, m.in. geodety, zawodów rynku nieruchomości, przewodnika turystycznego i 
notariusza. Przykładowo, w przypadku rzeczoznawcy majątkowego nie będzie wymagane 
wykształcenie magisterskie – wystarczające będzie ukończenie studiów I stopnia.  

 25 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów regulowanych przewidujący ułatwienia w dostępie do 91 zawodów 
regulowanych, w tym m.in. inżyniera budownictwa, urbanisty, rzeczoznawcy samochodowego, 
doradcy podatkowego. Projekt przewiduje m.in. dopuszczenie do kierowania robotami budowlanymi 
osób z wykształceniem wyższym I stopnia.  

Finansowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 
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Osiągnięte efekty:  
Ułatwienie absolwentom uczelni, w tym także absolwentom studiów pierwszego stopnia, dostępu do 
zawodów regulowanych. 

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

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MNISW 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r: 
Programowe: 
W 2013 r. MNiSW podjęło liczne działania służące promowaniu i zachęcaniu uczelni do tworzenia 
innowacyjnych programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i prowadzonych ze znacznym 
udziałem pracodawców. Kontynuowane były działania związane z realizacją rządowego programu kierunków 
zamawianych. Z uwagi na fakt, że zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa jest w opinii MNiSW kwestią kluczową, resort przedsięwziął 
odpowiednie kroki w celu właściwego ujęcia tej kwestii w ramach nowej perspektywy finansowej (2014-2020) 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

W ramach PO WER planowane są m.in. następujące działania: 

 dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich realizacja, 
ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje miękkie 
potrzebne w przyszłej pracy oraz postawy przedsiębiorcze. 

 wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, tym studiów dualnych, kształcących równocześnie 
praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. 
ściśle powiązanych z programem kształcenia staży i praktyk zawodowych. 

 zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym na wniosek 
pracodawców/organizacji pracodawców, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające 
potrzebę kształcenia w określonych obszarach. 

 wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów (tego typu wsparcie 
może stanowić element działań w ramach realizowanych programów kształcenia, zamawiania 
kształcenia lub stanowić odrębny rodzaj projektów). 

 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 
wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

 rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. 
poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Finansowanie: 
W ramach programu kierunków zamawianych rząd od 2008 roku wspiera studia uznane przez ekspertów za 
kluczowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki. W jego ramach uczelnie mogły skorzystać z 1,2 mld zł na 
poprawę jakości kształcenia, współpracę z pracodawcami, stypendia motywacyjne dla studentów (do 1000 zł 
miesięcznie) i zwiększanie liczby studiujących kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze. 

Osiągnięte efekty:  
Kontynuacja realizacji kierunków zamawianych. 

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

 



73 

 

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

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

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

Podmiot wiodący: 
MNISW 

Podmioty współpracujące:  
MSiT 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw z grudnia 2013 r. zakłada między innymi ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego osobom 
posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości. Zapewni to nowy system 
potwierdzania posiadanych przez nich kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego, a więc 
np. uzyskanych w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach, wolontariatu, a także kształcenia w kolegiach funkcjonujących w systemie oświaty. Projekt 
zmiany wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy, który oczekuje wykwalifikowanych i dobrze 
przygotowanych kadr oraz potrzebom osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji 
formalnej i nie muszą realizować pełnych programów kształcenia. 

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

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

Programowe:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2013 r. zainicjowało prace nad wdrożeniem w Polsce rozwiązań 
ułatwiających sportowcom łączenie kariery sportowej z edukacją i z pracą. Aby zidentyfikować istniejące 
bariery oraz zaprojektować nowe rozwiązania, przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami środowiska 
akademickiego, ruchu sportowego, służb mundurowych, pracodawców. Zdecydowano się na opracowanie 
kompleksowego programu rozwoju tzw. kariery dwutorowej sportowców, zakładającego (obok innych działań 
związanych z wkraczaniem sportowców na rynek pracy po zakończeniu kariery sportowej)  promocję łączenia 
studiów wyższych ze szkoleniem sportowym. W tym celu zaplanowano m.in. stworzenie w ramach struktur 
uczelnianych punktów kontaktowych (konsultacje zawodowe) dla studentów uprawiających sport wyczynowo, 
stworzenie podręcznika dobrych praktyk dla uczelni w zakresie dostosowania metod nauczania do trybu 
szkolenia sportowego zawodników, czy promocję rozwiązań w zakresie wprowadzenia kształcenia na odległość 
oraz e-learningowej metody edukacji dla sportowców. Wejście w życie programu zaplanowano na I połowę 
2014 roku. 

Finansowanie: 
Propozycja wprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się pozwala na wprowadzenie opłaty za 
postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się. Proponuje się, aby wysokość opłat za 
przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie 
świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 
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Osiągnięte efekty:  
Przygotowanie projektu nowelizacji przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym mającego na celu 
promocję łączenia studiów wyższych z aktywnością zawodową. 

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

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 2013 r: 
Legislacyjne: 
Podniesienie poziomu studiów niestacjonarnych i dostosowanie ich form organizacyjnych do potrzeb 
studentów łączących naukę z pracą lub opieką dokonywane jest poprzez ogólne działania ministra właściwego 
ds. szkolnictwa wyższego na rzecz jakości kształcenia. Od roku 2011 funkcjonują już zapisy wskazujące, że 
jednostka organizacyjna uczelni prowadząca na danym kierunku studia stacjonarne i niestacjonarne zapewnia 
w obu tych formach uzyskanie takich samych efektów kształcenia. 

Najważniejszym projektem podjętym w roku 2013 przez MNiSW jest przygotowanie nowelizacji ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i zaproponowanie nowej instytucji potwierdzania efektów uczenia się 
zdobytych przez osobę uczącą się poza systemem szkolnictwa wyższego np. uzyskanych w procesie 
samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach i szkoleniach. Szczegóły dot. 
instytucji zostały szczegółowo opisane w narzędziu nr 29. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw z grudnia 2013 r. zakłada między innymi ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego osobom 
posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości. Zapewni to nowy system 
potwierdzania posiadanych przez nich kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego, a więc 
np.uzyskanych w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach, wolontariatu, a także kształcenia w kolegiach funkcjonujących w systemie oświaty. 

Wdrożenie takiej instytucji w uczelniach pozwoli osobom posiadającym doświadczenie zawodowe 
odpowiadające efektom kształcenia opisanym dla danego kierunku studiów na potwierdzenie ich przed 
rozpoczęciem danych studiów, co w konsekwencji może przyczynić się do zmniejszenia programu kształcenia o 
50% punktów ECTS, a więc w praktyce  skrócenia czasu trwania tych studiów albo zmniejszenia ich 
intensywności. 

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

Osiągnięte efekty:  
Przygotowanie projektu nowelizacji przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym mającego na celu 
podniesienie poziomu studiów niestacjonarnych. 

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

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

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

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

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
Projektowana nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, która została przyjęta przez Radę Ministrów 
w dniu 17 grudnia 2013 r., w zakresie poprawy jakości studiów doktoranckich przewiduje następujące 
rozwiązania: 

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

b) umożliwienie przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich; 
w przypadku takich rozpraw będzie można powołać drugiego promotora, a nie - jak dotychczas – ko-
promotora tylko w ramach współpracy międzynarodowej; 

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

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

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

W 2013 r. trwały prace nad wykorzystaniem środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. 
Zakończono prace nad projektem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z pięciu głównych 
celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest Podniesienie jakości studiów doktoranckich i 
zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju. Cel ten będzie realizowany m.in. przez 
następujące działania: 

a) zamawianie i realizacja wysokiej jakości, interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich o 
zasięgu krajowym i międzynarodowym; 

b) wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi 
i instytutami badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich; 

c) rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki 
i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość 
transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich. 

Dodatkowo PO WER przewiduje następujące działania na rzecz doktorantów w ramach pozostałych celów 
programu: 

a) wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów; 
b) wsparcie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców oraz możliwości studiowania w 

międzynarodowym kontekście przez polskich studentów i doktorantów ‐ m.in. poprzez 
międzynarodowe programy studiów (w tym studiów doktoranckich) oraz międzynarodowe szkoły 
letnie; 

c) zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje 
naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich i doktorantów. 

Finansowanie: 
Działania nie wymagały nakładów finansowych. 

Osiągnięte efekty:  
Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Planowany termin wejścia w życie przepisów to 1 
października 2014 r.  
Projekt PO WER przedłożony został Radzie Ministrów – przyjęty został w dniu 8 stycznia 2014 r. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  zgodnie z planem.  
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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 2013 r: 
Programowe: 
W 2013 r. trwały prace nad wykorzystaniem środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. 
Zakończono prace nad projektem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z pięciu głównych 
celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest zwiększenie otwartości i mobilności 
międzynarodowej szkolnictwa wyższego. 

W ramach programu MNiSW „Top 500 Innovators" w roku 2013 wybrano w drodze konkursowej 160 
pracowników naukowych polskich jednostek naukowych i pracowników centrów transferu technologii, 
zajmujących się komercjalizacją wyników badań, którzy ukończyli 9-tygodniowe programy stażowo-
szkoleniowe w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji 
wyników badań, przygotowane przez ośrodki uniwersyteckie, zajmujące czołowe pozycje w światowych 
rankingach wyższych uczelni, m.in. w rankingu szanghajskim: Stanford University i University of California w 
Berkeley w USA. Programy składały się z 240 godzin, obejmujących zajęcia na uczelni, wizyty studyjne w 
przedsiębiorstwach, staże w przedsiębiorstwach lub laboratoriach, przygotowanie projektów grupowych oraz 
spotkania z przedsiębiorcami i inwestorami. Wyjazdy zorganizowano w czterech 40-osobowych 
interdyscyplinarnych grupach, złożonych z pracowników polskich jednostek naukowych, prowadzących 
badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, 
medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracowników centrów transferu technologii, 
zajmujących się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych obszarów nauk. W szkoleniach 
uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych ze wszystkich województw.  
Program pod nazwą „Generacja Przyszłości” został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2012 r. (M. P. 2012 r., poz. 697). Przedmiotem programu jest wsparcie 
wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w 
międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem programu jest zwiększenie zainteresowania 
podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. W ramach programu, w 
październiku 2012 r. ogłoszony został pierwszy konkurs, na który wpłynęło 60 wniosków dotyczących 
uzdolnionych studentów, którzy mają prezentować swoją wiedzę i umiejętności na międzynarodowych 
konkursach i zawodach. Ostatecznie dofinansowanie w 2013 r. otrzymały 33 podmioty na łączną kwotę ok.  
7 mln. zł. 

Inne: 
W ramach realizacji kampanii „Ready, Study, Go! Poland” zorganizowano polskie stoiska narodowe podczas 11 
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-2013-
r2.html - zadanie to zostało zrealizowane we współpracy z MSZ, KRASP i FRSE. Kampania została 
zainaugurowana w marcu 2012 r. W ciągu 24 miesięcy polska oferta była promowana łącznie na 26 
wydarzeniach w 15 krajach. Z możliwości bezpłatnej promocji skorzystało 386 uczestników z 73 instytucji (w 
tym 61 uczelni). 

Ponadto podjęto prace koncepcyjne i merytoryczne zmierzające do stworzenia strony internetowej 
adresowanej do obcokrajowców zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Strona www.go-poland.pl 
wystartowała w nowej odsłonie w dniu 14 marca 2014 r. – więcej informacji znajduje się pod adresem 
http://www.nauka.gov.pl/strona-www-go-poland-pl/ 

W ramach działań realizowanych przez MNiSW opracowano bazę zawierającą dane teleadresowe uczelnianych 
biur promocji i współpracy z zagranicą - baza jest wykorzystywana jako główny kanał komunikacji z uczelniami 
w ramach kampanii RSG!P (mailing). Ponadto, opracowano bazę danych zawierającą informacje nt. współpracy 
międzynarodowej uczelni – celem bazy jest wsparcie procesu optymalizacji działań prowadzonych przez resort 
w zakresie współpracy międzynarodowej (w 2014 r. planowane jest dostosowanie funkcjonalności systemu 
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POL-on w celu integracji informacji z obu baz). 

Finansowanie: 
Program „Top 500 Innovators” – budżet programu w latach 2011-2013 wynosił łącznie 35 mln zł. Program jest 
w 85% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, finansowanie ze środków budżetowych wynosi 15%. 

Kampania „Ready, Study, Go! Poland” – budżet kampanii w 2013 r. wyniósł ok. 0,5 mln zł. 

Generacja Przyszłości – ostatecznie dofinansowanie w 2013 r. otrzymały 33 podmioty na łączną kwotę ok. 7 
mln. zł. 

Osiągnięte efekty:  
Efekty programu „Top 500 Innovators” 
15 absolwentów programu „Top 500 Innovators” rozwinęło spółki typu start-up i spin-off. Niektóre z tych 
spółek osiągnęły spektakularne sukcesy.  
W rezultacie m.in. inicjatywy „Realizacja prawa zamówień publicznych wiąże ręce nauce”, podjętej 
i zrealizowanej przez absolwentów programu „Top 500 Innovators”, w dn. 16 kwietnia 2013 r. zostały przyjęte 
korzystne dla całego środowiska naukowego w Polsce zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
Polegają one na podniesieniu kwoty wartości zamówienia publicznego, decydującej o obowiązku stosowania 
procedur określonych w prawie zamówień publicznych, z 14 000 euro do 30 000 euro. Zamówienia poniżej tej 
kwoty na mocy znowelizowanych przepisów podlegają wyłączeniu spod ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nowelizacja w istotny sposób ułatwiła przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 
polskich jednostkach naukowych. 
Absolwenci programu „Top 500 Innovators” stworzyli projekt „Boomerang”, inspirowany stanfordzkim e-
cornerem, którego celem jest promocja przedsiębiorczości i dobrych praktyk, związanych z wdrażaniem i 
finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. „Boomerang” polega na organizacji przez absolwentów 
programu „Top 500 Innovators” spotkań z udziałem ludzi nauki i biznesu, którzy opowiadają o firmach 
rozwijanych na bazie swoich pomysłów i instytucjach naukowo-badawczych, których są pracownikami lub z 
którymi współpracują. Dotychczas odbyło się 12 spotkań, transmitowanych symultanicznie do 65 ośrodków 
naukowych.  
Ważnym osiągnięciem absolwentów programu jest wdrażanie w wielu jednostkach naukowych na terenie 
całej Polski stosowanej na uczelniach amerykańskich metodologii „design thinking”, polegającej na tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług w oparciu o zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. We 
współpracy z władzami jednostek naukowych absolwenci programu „Top 500 Innovators” tworzą miejsca do 
kreatywnej współpracy i rozwoju przedsiębiorczości, w których wspólnie ze studentami i doktorantami 
opracowują rozwiązania konkretnych problemów przedsiębiorców. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje organizowanie przez absolwentów programu konferencji naukowych we 
współpracy z placówkami dyplomatycznymi USA w Polsce i uczelniami amerykańskimi, na których przebywali 
podczas programu „Top 500 Innovators”. Absolwenci zapraszają światowej klasy ekspertów z USA, poznanych 
podczas programu, do prowadzenia warsztatów dla środowiska naukowego w Polsce, poświęconych m.in. 
innowacjom i przedsiębiorczości w nauce, a także zagadnieniom przywództwa i rozwoju kariery młodych 
inżynierów i naukowców. 
Absolwenci programu „Top 500 Innovators” są laureatami licznych konkursów MNiSW i NCBiR, stypendystami 
Fulbrighta i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ekspertami w MNiSW, NCN, NCBiR , PARP, Kancelarii Prezydenta i 
urzędach marszałkowskich, oceniają projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne. 14 absolwentów programu 
jest brokerami innowacji. Są twórcami nowych interdyscyplinarnych kierunków studiów i programów 
przedmiotów. Współtworzą interdyscyplinarne zespoły naukowe. Prowadzą innowacyjne zajęcia dydaktyczne, 
upowszechniając w praktyce kulturę multidyscyplinarnej współpracy i wykorzystując metody poznane na 
najlepszych uczelniach świata. Popularyzują naukę w środowisku naukowym i wśród najmłodszych, prowadząc 
m.in. warsztaty poświęcone wynalazczości dla dzieci. Biorą udział w konkursach wynalazków (m.in. konkurs 
Telewizji Polskiej "Polski Wynalazek" w 2013 r.). Inicjują i prowadzą liczne projekty badawcze oraz projekty 
wspierające współpracę nauka – biznes. Dr Anna Czerwoniec, absolwentka programu „Top 500 Innovators” i 
założycielka firmy „VitaInSilica”, została Bizneswoman Roku 2013. 
 
Efekty kampanii „Ready, Study, Go! Poland”: 
- wzrost liczby studentów z zagranicy kształcących się na polskich uczelniach. W 2013 roku w Polsce 
studiowało 36 tys. studentów zagranicznych ze 149 krajów, czyli o 6,8 tys. więcej niż w roku poprzednim 
(wzrost o 23%). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie nie doświadczyły nigdy w historii; 
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-  w 11 wydarzeniach targowych udział wzięło ok. 50 instytucji szkolnictwa wyższego; 

- w 2013 r. podjęto prace koncepcyjne i merytoryczne zmierzające do stworzenia strony internetowej 
adresowanej do obcokrajowców zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Strona www.go-poland.pl 
wystartowała w nowej odsłonie w dniu 14 marca 2014 r.; 

- na potrzeby realizacji kampanii i udziału w międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych powstały 
bezpłatne materiały (ulotki, publikacje, broszury i gadżety) w siedmiu wersjach językowych: angielskiej, 
rosyjskiej, ukraińskiej, chińskiej, portugalskiej, gruzińskiej i koreańskiej. 

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, MG 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw z grudnia 2013 r. zakłada między innymi, że: 

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

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

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

 zwiększenie udziału pracodawców w przygotowaniu programów kształcenia oraz prowadzeniu zajęć; 

 zwiększona zostanie liczba pracodawców w składzie konwentu w uczelniach zawodowych. W jego 
skład będzie musiało wchodzić co najmniej pięciu pracodawców. 

W 2013 r. trwały prace nad umożliwieniem skutecznego wykorzystania środków w nowej perspektywie 
finansowej UE na lata 2014-2020. Zakończono prace nad projektem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Jednym z pięciu głównych celów w ramach priorytetu w obszarze szkolnictwa wyższego jest 
Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy  
i społeczeństwa. Działania w ramach tego celu mają służyć powiązaniu uczelni z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. 

Inne: 
Od roku akademickiego 2012/2013 uczelnie mają także możliwość zatrudniania w uczelniach praktyków  
z dużym doświadczeniem zawodowym poprzez stworzenie możliwości, zaliczenia do minimum kadrowego w 
miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwóch osób posiadających tytuł 
zawodowy magistra oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z danym 
kierunkiem studiów.  

Funkcjonują już przepisy prawa umożliwiające uczelni i przedsiębiorcom intensyfikowanie współpracy. Istnieje 
bowiem możliwość współtworzenia przez pracodawców programów studiów, a nawet zamawiania kształcenia 
określonej grupy specjalistów. 

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

http://www.go-poland.pl/
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 promocji powstawania sieci mentorów przy uczelniach, zwłaszcza ekonomicznych i technicznych 
(spotkania i doradzanie studentom lub pracownikom naukowym chcącym założyć i prowadzić biznes),  

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

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

PARP realizowała działania mające na celu promowanie dobrych praktyk oraz przykładów współpracy 
organizatorów kształcenia z pracodawcami w ramach projektu Biznes dla edukacji realizowanego przez PARP 
w poddziałaniu 2.1.3 PO KL, w tym organizowano spotkania regionalne z  przedstawicielami pracodawców, 
poświęcone prezentacji przykładów dobrych praktyk współpracy szkół wyższych z otoczeniem gospodarczym 
oraz promujące większe zaangażowanie środowiska pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. 

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

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

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

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

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. 
Na działania w ramach projektu Biznes dla edukacji w poddziałaniu 2.1.3 PO KL  wydatkowano 98 000,00 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Przygotowanie projektu nowelizacji przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym mającego na celu 
wzmocnienie więzi uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

PARP zorganizowała 7 seminariów regionalnych, w których uczestniczyło 400 osób (rezultat wykazany także w 
ramach narzędzia 12) 

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

 
 

Etap życia: Aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i 

rodzicielstwo 

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

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

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

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

Podmiot wiodący: Podmioty współpracujące:  
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MPiPS MEN, OHP, PARP 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
Przygotowano przepisy prawne dot. bonów stażowych i szkoleniowych w oparciu o doświadczenia projektu 
pilotażowego „Twoja kariera – Twój wybór”  i przeprowadzono proces legislacyjny w tym zakresie. Bony 
szkoleniowe i stażowe wprowadza ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 598), a realizację bonów szkoleniowych reguluje dodatkowo 
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667). 
 
Programowe: 
Realizowany był Program „MŁODZI NA RYNKU PRACY”, który jest pakietem działań zainicjowanych przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek 
pracy. Na Program składają się m.in.: projekt pilotażowy pn. „Twoja Kariera – Twój Wybór” oraz programy 
specjalne, dedykowane osobom do 30 roku życia. 

W 2013 r. rozpoczęto w MPiPS prace koncepcyjne nad wdrożeniem Gwarancji dla młodzieży w Polsce. We 
wrześniu 2013 r. Polska była jednym z trzech państw członkowskich, które jako pierwsze przedstawiły wstępne 
założenia dotyczące wdrażania Gwarancji dla młodzieży. Polski dokument zatytułowany „Plan realizacji 
Gwarancji dla młodzieży w Polsce” został przesłany do Komisji Europejskiej 23 grudnia 2013 r.  

W trakcie opracowywania dokumentu, jego kluczowe założenia prezentowane były również przedstawicielom 
partnerów społecznych. Założenia „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” został pozytywnie 
zaopiniowany przez Naczelną Radę Zatrudnienia 12 grudnia 2013 r., a także spotkał się z przychylnym 
przyjęciem podczas spotkania Zespołu ds. strategii Europa 2020 w dniu 17 grudnia 2013 r.  

Ochotnicze Hufce Pracy w roku 2013 realizowały zadania związane ze wsparciem młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 25 lat, w tym w znalezieniu pierwszego zatrudnienia. Działalność ta 
obejmowała m.in: usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomoc 
w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń zawodowych, realizację projektów współfinansowanych 
z UE w ramach EFS. W roku 2013 ze wsparcia na rynku pracy udzielonego przez jednostki OHP rozlokowane na 
terenie całego kraju skorzystało ok. 780 tys. młodych ludzi. Wszechstronna i kompleksowa oferta usług 
świadczonych przez OHP na rzecz młodzieży, sprzyja rozwiązaniu problemów jakie mogą się pojawić w 
procesie przechodzenia z etapu edukacji do etapu pracy.  

W 2013 roku OHP prowadziły także działania przygotowawcze do wdrożenia projektów w ramach Gwarancji 
dla Młodzieży, które od roku 2014 będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - 
Rozwój 2014 (PO WER). OHP będą jednym z kluczowych projektodawców systemowych Osi I PO WER „Osoby 
młode na rynku pracy”. 

Ochotnicze Hufce Pracy w 2013 r. realizowały 4 projekty współfinansowane z EFS w ramach Poddziałania 1.3.3 
POKL na szczeblu centralnym: 

OHP jako realizator usług rynku pracy 
 W ramach tego 5-letniego projektu systemowego utworzono łącznie – we współpracy z samorządami 
lokalnymi - 322 nowe jednostki organizacyjne OHP, które rozpoczęły świadczenie usług na rzecz młodzieży.  
Jednostki te oferowały działania z zakresu poradnictwa zawodowego (124 młodzieżowe centra kariery), 
pośrednictwa pracy (120 punktów pośrednictwa pracy) oraz szkoleń zawodowych (78 ośrodków szkolenia 
zawodowego). Placówki te funkcjonują głównie w małych  miejscowościach, w których dotychczas dostęp 
młodzieży do profesjonalnych usług był utrudniony. Pełną ścieżką wsparcia przewidzianą w projekcie ww. 
jednostki objęły w 2013 roku  22 768 osób, a od początku projektu do końca 2013 roku – 45 409 osób. 
Kolejnym, istotnym działaniem w ramach projektu było utworzenie w 2013 r. Elektronicznego Centrum 
Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Głównym celem ECAM jest wsparcie młodzieży poprzez udostępnianie 
informacji o ofercie OHP oraz na temat szeroko pojętych działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 
za pośrednictwem infolinii oraz portalu internetowego. Działanie to ułatwi młodzieży przełamanie barier w 
korzystaniu z instytucjonalnego wsparcia, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do młodzieży biernej 
zawodowo i społecznie. Telefoniczny kontakt ze specjalistą stwarza możliwość właściwego ukierunkowania 
ścieżki wsparcia, w tym skierowanie do konkretnej jednostki OHP.  
W ramach projektu organizowano również takie lokalne przedsięwzięcia jak: targi pracy (102 targi pracy w 
2013 roku), imprezy edukacyjne, konkursy itp. Pozwoliła to dotrzeć do wsparciem do młodzieży, która nie była 
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objęta formalnie projektem. 

Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 
 Głównym celem projektu było objęcie wsparciem 600 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 540 osób, poprzez 
udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i praktykach, a także ułatwienie dostępu tych osób do usług rynku 
pracy w celu poprawy ich zatrudnialności. Grupę docelową projektu stanowiła młodzież – uczestnicy OHP 
uczęszczający do zasadniczych szkół zawodowych lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu, albo 
realizujący przygotowanie zawodowe w ramach gimnazjum. Pomoc skierowana została przede wszystkim do 
młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami, 
której sytuacja społeczno-ekonomiczna uniemożliwiała podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w 2013 roku jednostki OHP realizowały zajęcia w ramach 
modułu aktywizująco-doradczego (usługi pośrednictwa pracy), modułu zawodowego (praktyki zawodowe u 
pracodawców) i modułu językowego. Realizacja projektu została zakończona w maju 2013 roku. 

Nowe perspektywy 
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 1500 osób w wieku 15-25 lat zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz podwyższenie ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w 
szkoleniach, kursach, warsztatach i praktykach, a także ułatwienie dostępu tych osób do usług rynku pracy w 
celu poprawy ich zatrudnialności. Wsparciem w ramach projektu objęto nieaktywną zawodowo oraz 
bezrobotną młodzież, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych 
utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. 
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w 2013 roku kontynuowano realizację działań podjętych w roku 
2012, tj. indywidualnych zajęć z psychologiem oraz zajęć szkoleniowych – kursów językowych, warsztatów 
wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursów ECDL Start (lub równoważnych), kursów prawa jazdy kat. B. 
Zrealizowano również formy wsparcia zaplanowane na rok 2013 – warsztaty informatyczne, kursy zawodowe 
oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2013 roku. 

Nowe perspektywy 2 
Projekt „Nowe perspektywy 2” podobnie jak jego pierwsza edycja jest skierowany do młodzieży, która ma 
poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz 
wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy. Uczestniczy w nim 1800 osób w wieku 15-25 lat. 
Beneficjenci projektu to młodzi ludzie bez perspektyw zawodowych  
i edukacyjnych, pozostający bez pracy, wywodzący się ze środowisk zagrożonych ubóstwem, uzależnieniami, 
przemocą. Projekt pomaga im w aktywizacji społecznej oraz - poprzez udział  
w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach - daje im znacznie większe szanse na nabycie nowych 
umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i podjęcie pracy zawodowej. W 2013 roku realizowano w 
jego ramach takie zadania jak: wsparcie opiekuńczo-wychowawcze doradztwo zawodowe, zajęcia z 
psychologiem zajęcia szkoleniowe oraz kursy zawodowe. Realizacja projektu będzie kontynuowana do czerwca 
2014 roku. 

Finansowanie: 
Koszty realizacji projektu pilotażowego „Twoja kariera-Twój wybór” wyniosły 15 750 300 zł. 

Na realizację zadań związanych poradnictwem zawodowym wspomagającym młodzież oraz ze wsparciem osób 
z grupy NEET  w 2013 roku OHP przeznaczyły kwotę 26 622 000 zł. 

Wydatki OHP na 4 projekty  współfinansowane z EFS w ramach Poddziałania 1.3.3 POKL na szczeblu 
centralnym w 2013 r. wyniosły 36 383 256 zł w tym 5 250 536 zł w ramach budżetu państwa i 31 132 720 zł w 
ramach budżetu środków europejskich. 

Osiągnięte efekty:  
Spełnienie wymagań Komisji Europejskiej w zakresie realizacji inicjatywy na rzecz zwalczania bezrobocia osób 
młodych poprzez  opracowanie „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”. 

W roku 2013 w jednostkach OHP świadczących usługi pośrednictwa pracy zaewidencjonowano  176 554 
młodych ludzi, z czego 119 669 osób podjęło pracę. Wsparciem z zakresu poradnictwa zawodowego 
wspomagającego młodzież w kształtowaniu indywidualnej kariery edukacyjno-zawodowej objęto w formie 
grupowej i indywidualnej łącznie ok. 307 778 osób. Usługą nauki aktywnego poszukiwania pracy objęto 
247 557 osób.  Szacuje się, także że w jednostkach rynku pracy OHP udzielono wsparcia 82 629 osobom 
zaliczanych do grupy NEET. 

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

Resort wiodący: 
MEN 

Resorty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
 
Programowe/wdrożeniowe: 
Realizacja zagadnień dotyczących promocji partnerskiego modelu rodziny zawartych w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 

Zgodnie z obowiązującą od 1 września 2009 r. podstawą programową kształcenia ogólnego szkoła  kształtuje u 
uczniów postawy warunkujące sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie, m.in. takie, jak uczciwość, 
wiarygodność ,odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi. Szkoła podejmuje 
także odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

Zagadnienia dotyczące praw człowieka, rodziny, prawa do godności są realizowane na wszystkich etapach 
edukacyjnych odpowiednio do wieku, wrażliwości, doświadczeń i możliwości poznawczych uczniów. 
Dziewczęta i chłopcy  w równym stopniu zdobywają wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im realizację 
aspiracji edukacyjnych i zawodowych oraz przygotowanie do partnerskiego funkcjonowania w życiu 
rodzinnym, społecznym i zawodowym. 

Począwszy od wychowania przedszkolnego, nacisk kładzie się na budowanie systemu wartości,              
umiejętność odróżniania tego, co jest dobre, od tego, co jest złe, rozwijanie umiejętności społecznych 
niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi. 

Na etapie edukacji wczesnoszkolnej uczniowie przygotowują się do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i 
przyrodą, poznają znaczenie przynależności społecznej. Szkoła powinna zapewnić warunki sprzyjające 
poszanowaniu godności dziecka, możliwość przyjaznej, bezpiecznej i zdrowej nauki  
i zabawy, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, wspieranie 
rozwoju  cech osobowości ucznia koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa  
w życiu społecznym.  

Na wyższych etapach edukacyjnych kompetencje obywatelskie i społeczne rozwijane są  
w szczególności na zajęciach historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, etyki, 
wychowania do życia w rodzinie, podstaw przedsiębiorczości. 

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, prawa człowieka, przejawy naruszania tych praw w wybranej dziedzinie (np. pra-
wa 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.  

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczeń dowiaduje się, w jaki sposób prawo reguluje życie obywateli, jak 
sprawnie korzystać z procedur oraz możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego. 
Poznaje system sprawiedliwości, podstawowe prawa i wolności człowieka (prawo do prywatności, 
najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji  
o Prawach Dziecka), zagadnienia dotyczące ruchów społecznych, np.: ruch non-violence  Mahatmy Gandhiego, 
ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga oraz ruch emancypacji kobiet.  

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie kładą nacisk m.in. na ukazywanie wartości rodziny, wnoszenie 
pozytywnego wkładu w jej życie, kwestie dotyczące relacji międzyosobowych i ich znaczenia,  wartości 
związanych z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo, role kobiet i 
mężczyzn w kontekście stereotypów oraz odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz 
budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. 

W ramach tych zajęć uczniowie rozwijają postawy szacunku dla innych ludzi, szacunku wobec siebie, szacunku 
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dla ciała innej osoby, rozumienia, akceptacji i szacunku dla osób płci odmiennej, a ponadto  umiejętność 
obrony własnej intymności i nietykalności oraz korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży. 

Finansowanie:  
Budżet Państwa 

Osiągnięte efekty:  
Obowiązujący program nauczania umożliwia uczniom uzyskanie  wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze):  
Realizacja celów i treści nauczania określonych w podstawie programowej jest obowiązkowym zadaniem 
każdej szkoły. 

 
 
Narzędzie 36: Wprowadzenie zmian w zakresie zasiłków oraz świadczeń społecznych w celu wzrostu ich 
efektywności. 

Narzędzie 36: Wprowadzenie zmian w zakresie zasiłków oraz świadczeń społecznych w celu wzrostu ich 
efektywności.  

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020):  Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS  

Podmioty współpracujące:  
ZUS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. osoby 
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł miesięcznie pobierały dodatek w wysokości 100 zł 
miesięcznie. Natomiast od 1 lipca 2013r. na podstawie ww. ustawy wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 
wzrosładokwoty 620 zł miesięcznie. Wprowadzono również nowe świadczenie dla opiekunów 
niepełnosprawnych dorosłych osób – specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł miesięcznie przy kryterium 
dochodowym 623 zł netto na osobę w rodzinie (od lipca 2013 r. opiekunowie niepełnospranych dorosłych 
osób utracli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego). 

Trwały prace nad projektem założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej Celem projektowanych zmian 
jest podniesienie efektywności systemu pomocy społecznej przez zwiększenie podmiotowości odbiorcy 
pomocy, który będzie miał większy niż dotychczas, wpływ na pokonanie swojej trudnej sytuacji życiowej, 
poprzez nie tylko współpracę z pracownikiem socjalnym,  ale także poprzez świadomy wybór oferowanych 
usług socjalnych.  

Ponadto w ramach nowelizacji obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej wprowadzono (ustawą 
z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw) zmiany do art. 
37 i art. 8 – w zakresie szczegółowych elementów obliczania dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy 
społecznej (niewliczanie kwoty zasiłku okresowego do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek 
stały oraz pomniejszanie kwoty dochodu uprawniającego do świadczeń o dochód z powierzchni użytków 
rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego). 

Programowe: 
Realizacja w okresie kwiecień-grudzień 2013 r. rządowego programu wspierania osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. uchwałą Nr 48/2013. W 
ramach tego programu opiekunowie niepełnosprawnych dzieci uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego 
otrzymywali dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 200 zł miesięcznie. 

Inne: 
ZUS prowadzi działalność w zakresie realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej 
na podstawie: art. 54, 55, 57 i 69 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację 
leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. 
ZUS finansuje rehabilitację leczniczą dla osób ubezpieczonych, zagrożonych  niezdolnością do pracy i 
rokujących powrót do aktywności zawodowej. ZUS prowadzi rehabilitację leczniczą w następujących profilach 
schorzeń: narządu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia, dla kobiet po leczeniu nowotworu gruczołu 
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piersiowego oraz w schorzeniach psychosomatycznych. 
W 2013 r. rozpoczęto nowy projekt- program pilotażowy rehabilitacji leczniczej dla osób ze schorzeniami 
narządu głosu.  

 
Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

1. Realizacja rządowego 
programu wspierania osób 
pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne. 
 

2. Zmiany w zakresie 
świadczen opiekuńczych. 

 
 
 
 
3. Rehabilitacja lecznicza w 

ramach prewencji 
rentowej ZUS 

budżet państwa  
 
 
 
 
budżet państwa 
 
 
 
 
 
budżet państwa 

180 mln zł * 
 
 
 
1 483,5 mln zł (łączne wydatki na 
świadczenie pielęgnacyjne i 
specjalny zasiłek opiekuńczy wraz 
ze składkami na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i zdrowotnie 
oraz na dodatek 100 zł)** 
 
176 mln 930 tys. zł. 
 

 

*kwota zawnioskowanego do Ministerstwa Finansów uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa, 
**dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji świadczeń rodzinnych.  

Osiągnięte efekty: 
W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
dodatkową pomocą w kwocie 200 zł objęto przeciętnie miesięcznie ok. 97,5 tys. osób. W 2013 r. przeciętnie 
miesięcznie wypłacano 163,9 tys. świadczeń pielęgnacyjnych( z tego: 226,4 tys. świadczeń w okresie sytczeń-
czerwiec oraz 101,5 tys świadczeń w okresie lipiec-grudzień), 5,9 tyś. specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 
96,2 tys. dodatków w kwocie 100 zł. 

Projekt założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej - opracowano, uzgodniono oraz przekazano pod 
obrady Komitetu Rady Ministrów w 2014 r. 

Rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w 2013 r  ukończyło 73 425 osób. 
Rehabilitację uważa się za skuteczną, jeżeli po jej zakończeniu ubezpieczony nie korzystał z żadnych świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym 
lub jedynym świadczeniem pobieranym po rehabilitacji był zasiłek chorobowy nieprzekraczający 20 dni. 
Aktualnie opracowane dane dotyczące efektywności rehabilitacji leczniczej dotyczą roku 2012 r. (dane za rok 
2013 nie są jeszcze dostępne). Efektywność wyniosła 53,1%.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania 
Zakres założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej, jak również harmonogram jego opracowania i 
przyjęcia uwarunkowany jest stanowiskiem poszczególnych resortów oraz Rządu. 

 
 
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 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Trwały prace nad projektem założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej  oraz projektem Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – Nowy wymiar aktywnej integracji.  

Programowe: 
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Kontynuowana była realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
zakresie pomocy społecznej, działań dotyczących budowy infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii 
społecznej, wzrostu kompetencji i wzmocnienia potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, 
wypracowania standardów usług pomocy społecznej. 

Finansowanie: 
W ramach aktualnych środków budżetowych; projekty POKL – współfinansowane ze środków EFS 

Osiągnięte efekty:  
Realizowano projekty systemowe PO KL osiągając zamierzone rezultaty projektowe (możliwa ocena efektów – 
po zakończeniu projektów); osiągnięto etap wypracowania projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz założeń do zmian do ustawy o pomocy społecznej, umożliwiający  
w 2014 r. ostateczne opracowanie tych projektów oraz ich uzgodnienie w celu przekazania Radzie Ministrów. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Projekty systemowe PO KL – w trakcie realizacji; projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu  
i Wykluczeniu Społecznemu – opracowany w 2014 r., przekazany na RM; Zakres założeń do zmian do ustawy  
o pomocy społecznej, jak również harmonogram jego opracowania i przyjęcia uwarunkowany jest 
stanowiskiem poszczególnych resortów oraz Rządu. 

 

Narzędzie 38: Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy 

Narzędzie 38: Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy 

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

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
Szef Służby Cywilnej, PARP 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwały prace nad nowelizacją ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W nowelizacji znalazła się forma wsparcia osób 
bezrobotnych w postaci grantu na telepracę. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać 
pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska 
pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla 
skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko 
w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed 
rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi 
na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 
Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego 
bezrobotnego. 
 
Wdrożeniowe/inne: 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła stronę internetową www.telepraca.gov.pl zawierającą 
informacje i wskazówki dotyczące telepracy zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. 

W 2013 r. Szef Służby Cywilnej prowadził działania, które umożliwiały zarówno diagnozowanie zakresu 
funkcjonowania jak i promowanie wdrażania w służbie cywilnej elastycznych form zatrudnienia, w tym 
telepracy. Działania te były częścią szerszego bloku inicjatyw ukierunkowanych na propagowanie 
wprowadzania w urzędach zatrudniających członków korpusu służby cywilnej rozwiązań ułatwiających 
godzenie ról zawodowych i rodzinnych. 
Zbadanie zakresu funkcjonowania w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich elastycznych 
rozwiązań dotyczących czasu i sposobu pracy oraz innych rozwiązań umożliwiających godzenie obowiązków 
zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym umożliwiło przeprowadzenie w 2013 r. w ww. urzędach 
monitoringu wdrożenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Wprowadzenie ww. 
rozwiązań zadeklarowało 98% spośród 64 urzędów objętych monitoringiem. Dodatkowe analizy wykazały, że 
w urzędach tych najczęściej (ponad 95% urzędów) wprowadzany był indywidualny rozkład czasu pracy oraz 
praca w niepełnym wymiarze godzin. Dyrektorzy generalni urzędów wykorzystywali także – chociaż rzadziej 
(32% urzędów) – możliwość zatrudniania w formie telepracy.  

http://www.telepraca.gov.pl/
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Promowanie wprowadzania w służbie cywilnej elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy obywało się w 
szczególności poprzez wspieranie urzędów we wdrażaniu standardów zarządzania zasobami ludzkimi. W 2013 
r. ukazał się drugi specjalny numer „Przeglądu Służby Cywilnej”, który został poświęcony tematyce ww. 
standardów. Ponadto na stronie internetowej „Serwis Służby Cywilnej”, w ramach zakładki „Standardy ZZL – 
dobre praktyki” prezentującej m.in. rozwiązania w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z życiem 
prywatnym i rodzinnym, dodano w 2013 r. odrębną zakładkę poświęconą telepracy. Zostały w niej opisane 
doświadczenia w zakresie wdrażania tego typu rozwiązania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie 
Gospodarki i Państwowej Agencji Atomistyki. Szef Służby Cywilnej starał się także w 2013 r. upowszechniać w 
służbie cywilnej dobre praktyki w zakresie wdrażania telepracy stosowane w innych segmentach administracji 
publicznej. Przykładowo, w „Przeglądzie Służby Cywilnej” opublikowano rozwiązania w zakresie telepracy 
stosowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. 

Szef Służby Cywilnej podejmował działania mające na celu zapewnienie równowagi pomiędzy czasem 
spędzanym w pracy, a czasem spędzanym poza nią.  Temu celowi służy jeden z przepisów zarządzenia Nr 3 
Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie 
cywilnej. Zgodnie z punktem 7 części IV załącznika do zarządzenia, zaleca się wprowadzanie elastycznych 
rozwiązań dotyczących czasu i sposobu pracy oraz innych rozwiązań umożliwiających godzenie obowiązków 
zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym. Wśród elastycznych rozwiązań dotyczących czasu i sposobu 
pracy wyróżnia się także możliwość zatrudniania członków korpusu służby cywilnej w formie telepracy. 
Właściwe relacje oraz zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 
odgrywają kluczową rolę w ocenie jakości życia i pracy.  

Finansowanie: 
Działania realizowane przez Szefa Służby Cywilnej nie wiązały się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. 
Monitorowanie wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, wydawanie 
„Przeglądu Służby Cywilnej” (ukazuje się w wersji elektronicznej) oraz zamieszczanie dobrych praktyk na 
stronie internetowej „Serwis Służby Cywilnej” odbywało się w ramach zadań Departamentu Służby Cywilnej 
KPRM, który podlega Szefowi Służby Cywilnej. 

Działania podejmowane przez PARP oraz MPiPS nie powodowały kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowanie raportu z monitoringu wdrożenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.  
Wydanie specjalnego numeru „Przeglądu Służby Cywilnej” poświęcony tematyce standardów, w tym 
telepracy. 
Przykłady dobrych praktyk w zakresie telepracy upowszechnione na stronie internetowej „Serwis Służby 
Cywilnej”.  
Wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu ułatwienie podejmowania zatrudnienia w formie 
telepracy. 

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

 
Narzędzie 39: Rozwój systemu aktywnej integracji 

Narzędzie 39:  Rozwój systemu aktywnej integracji 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Zwiększenie efektywności świadczeń społecznych (choroba, 
macierzyństwo, niepełnosprawność, wypadki przy pracy, bezrobocie, starość. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 

Programowe: 
Kontynuowana była realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
zakresie pomocy społecznej, działań organizacji pozarządowych w zakresie aktywnej integracji oraz ekonomii 
społecznej i rozwoju animacji lokalnej. Działania te wykazują, iż nowe instrumenty wzmacniają potencjał 
społeczny i zawodowy osób aktywizowanych. Szczególnie pozytywne efekty przynosi umiejscowienie 
realizowanych projektów we współpracy środowiskowej, kooperacji instytucji samorządowych  
i pozarządowych przy wykorzystaniu instrumentów ekonomii społecznej oraz otoczenia ekonomii społecznej. 

Trwały prace nad projektem Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 
– Nowy Wymiar aktywnej integracji (zaplanowano przyjęcie w 2014 r.) 
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Kontynuowano działania wspierająco-promujące w ramach programów Ministra 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. 
 
Działania wspierające realizację niniejszego narzędzia prowadzone były w następujących projektach 
systemowych Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
- Projekt pt. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" 
- Projekt pt. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej" 

Finansowanie: W ramach aktualnych środków budżetowych (w tym ww. programy Ministra: Budżet Państwa – 
9.349,00 tys. zł.); projekty POKL – współfinansowane ze środków EFS 
Całkowity budżet projektu POKL „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej": 54 140 991,00 zł, ( w 
tym, w roku 2013: 16 712 199,61 zł.)  
Całkowity budżet projektu POKL "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej": 2 378 711,93 
zł. (w tym, w roku 2013: 430  175, 68 zł.) 

Osiągnięte efekty:  
W ramach programów Ministra wsparcie uzyskało 100 inicjatyw samorządowych gmin i organizacji 
pozarządowych, w ramach których świadczono usługi aktywizacji społeczno-zawodowej oraz inicjowano 
lokalne programy rynku pracy; realizowano projekty systemowe PO KL osiągając zamierzone rezultaty 
projektowe (możliwa ocena efektów – po zakończeniu projektów); osiągnięto etap wypracowania projektu 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu umożliwiający  w 2014 r. 
ostateczne opracowanie projektu, jego uzgodnienie i przekazanie Radzie Ministrów. 

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu POKL „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej": 

 40 kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej w wyniku udzielonego wsparcia podniosło 
swoje kwalifikacje, 

 348 osób ukończyło studia podyplomowe w zakresie Ekonomii Społecznej, 

 zbudowano 32 partnerstwa lokalne w celu wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych do 
budowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zbudowania systemu wspierania instytucji ekonomii 
społecznej na poziomie lokalnym, 

 opracowano 1 raport podsumowujący monitoring przedsiębiorstw społecznych, 

 opracowano 3 raportu na temat postępu prac legislacyjnych dotyczących ekonomii społecznej, 

 opracowano 4 ekspertyzy dotyczące zmian prawnych w sektorze ekonomii społecznej, 

 zorganizowano 4 seminaria eksperckie dotyczące środowisk prawno - instytucjonalnych dla 
podmiotów ekonomii społecznej, 

 162 osoby uczestniczyły w seminariach eksperckich dotyczących środowisk prawno - 
instytucjonalnych dla podmiotów ekonomii społecznej, 

 opracowano 1 ekspertyzę dotyczącą standardów działania podmiotów ekonomii społecznej, 

 opracowano 2 zagraniczne ekspertyzy dotyczące standardów działania podmiotów ekonomii 
społecznej, 

 zorganizowano III edycję konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne, 

 opracowano i wydano publikację pt. „Partnerstwo lokalne jako element rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej", 

 opracowano narzędzie do oceny satysfakcji klientów OWES i OWSS, 

 zorganizowano 18 szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia ekonomii 
społecznej, 

 272 osoby uczestniczyły w szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia 
ekonomii społecznej, 

 udzielono 391 godzin doradztwa po szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji 
otoczenia ekonomii społecznej, 

 opracowano "Koncepcję systemu akredytacji i standardów działania OWES-AKCES", 

 zorganizowano w ramach projektu 14 edycji studiów podyplomowych z ekonomii społecznej. 

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu POKL „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej": 

 opracowane zostały założenia systemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej (na różnych 
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poziomach), 

 powstał projekt koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2014-2020 dotyczącej 
edukacji w zakresie ekonomii społecznej, 

 powstał projekt koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2014-2020 dotyczącej 
promocji ekonomii społecznej, 

 opracowano rekomendacje w zakresie rozwiązań prawnych dot. klauzul społecznych.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Projekty systemowe PO KL – w trakcie realizacji; opracowany projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu – końcowa wersja projektu przekazana pod obrady Rady Ministrów i 
przyjęta 12 sierpnia w 2014 r. 

 
 
Narzędzie 40: Poprawa dostępności do pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia dla osób 
zainteresowanych poprawą swojej sytuacji na rynku pracy oraz dla pracodawców 

Narzędzie 40: Poprawa dostępności do pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia dla osób 
zainteresowanych poprawą swojej sytuacji na rynku pracy oraz dla pracodawców 

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

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2013 r: 
Wdrożeniowe/programowe: 
W 2013 r. doskonalenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu 
pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia oraz indywidualnych planów działania realizowane 
było poprzez: 

 monitorowanie stosowania przepisów regulujących usługi rynku pracy, upowszechnianie informacji o 
specyficznych rozwiązaniach w zakresie ich świadczenia oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących realizacji 
usług rynku pracy, 

 realizację projektów „Eurodoradztwo Polska” (EDP) i „Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego” (ELGPN) w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie,  

 doskonalenie metod pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i pracodawcami, 

 rozwijanie zasobów informacyjnych wykorzystywanych przez publiczne służby zatrudnienia w realizacji 
usług rynku pracy. 
 

W ramach ww. działań w 2013 r. zrealizowano następujące prace szczegółowe: 

 udzielanie urzędom pracy wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy i rozporządzeń w zakresie 
realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy oraz indywidualnych planów działania, 

 prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i 
niektórych innych ustaw w zakresie wprowadzenia profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, 
modyfikacji przepisów dotyczących usług rynku pracy i nadzoru nad ich realizacją w związku z uchylaniem 
przepisów w zakresie standardów usług rynku pracy, integracji usług poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także wprowadzenia funkcji 
doradcy klienta, 

 prace nad projektami rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej do nowelizowanej projektem 
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw: 

 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku 
pracy, 

 w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, 

 udział w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw 
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w zakresie kompetencji ministra 
właściwego do spraw pracy, która wprowadziła deregulacje dotyczące pracowników zatrudnionych jako 
pośrednik pracy, doradca zawodowy, lider klubu pracy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, 
specjalista do spraw programów, doradca EURES i asystent EURES oraz rozporządzeń zmienianych w 
wyniku uchwalenia tej ustawy, a także udzielanie urzędom pracy wyjaśnień dotyczących stosowania 
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nowych przepisów w ww. zakresie, 

 opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów strategicznych związanych z usługami runku pracy 
w celu zapewnienia spójności przepisów prawa, 

 monitorowanie Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra właściwego ds. pracy w 
zakresie upowszechniania przez powiatowe urzędy pracy zgłaszanych do nich ofert pracy w celu 
udoskonalenia możliwości korzystania z zasobów tej bazy, 

 prowadzenie prac mających na celu stworzenie ogólnie dostępnej bazy ofert pracy pochodzących z 
jednostek sektora publicznego (CBO3P), w ramach których przygotowano wstępny opis projektu 
informatycznego do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz propozycje do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw, 

 prowadzenie prac nad rozwojem systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych przez publiczne 
służby zatrudnienia w związku z realizacją usług rynku pracy, 

 opracowanie i upowszechnienie specjalistycznego wydawnictwa dla pośredników pracy z serii Zeszytów 
metodycznych pośrednika pracy nr 5: „Dobre praktyki – doświadczenia urzędów pracy”, 

 opracowanie i upowszechnienie dwóch raportów rocznych z realizacji usług rynku pracy przez PSZ: 
„Informacja o realizacji usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2012 r.” oraz „Informacja 
o realizacji usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w urzędach pracy w 2012 r.”, 

 realizacja projektów „Eurodoradztwo Polska” (EDP) i „Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego” (ELGPN) w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie poprzez: 

- opracowywanie i upowszechnianie informacji, materiałów i dwóch publikacji z zakresu 
poradnictwa zawodowego,  

- prowadzenie strony internetowej eurodoradztwo.praca.gov.pl oraz upowszechnianie produktów 
projektu na tej stronie, 

- organizację spotkań w ramach Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, 
dotyczących m.in.: opracowania kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych,  

- przygotowanie pakietu materiałów promocyjnych,  
- udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach z zakresu poradnictwa zawodowego w kraju i 

za granicą, 

 prowadzenie prac nad wypracowaniem i wdrożeniem do powszechnego stosowania w publicznych 
służbach zatrudnienia narzędzia służącego do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, 

 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; 

 współpraca w przygotowaniu i merytoryczny nadzór nad realizacją projektu „Narzędzie do badania 
kompetencji”, dotyczącego przygotowania narzędzia wspierającego pracę doradców zawodowych. 

Udzielano także odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
 

Działania wspierające realizację niniejszego narzędzia prowadzone są w następujących projektach 

systemowych Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 Projekt pt. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego  
bezrobocia" 

 Projekt pt. „Narzędzie do badania kompetencji" 

 Projekt pt. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych 
wymaganych przez    pracodawców” 

 Projekt pt. „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb 
zatrudnienia" 

 Projekt pt.: „Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku 
pracy i programy aktywizacji zawodowej” 

Finansowanie: 
W 2013 r. na realizację działań wydatkowano 174,5 tys. zł, z tego: 21 tys. zł ze środków Funduszu Pracy oraz 
153,5 tys. zł ze środków budżetu państwa. 

http://eurodoradztwo/
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Całkowity budżet projektu „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego 
bezrobocia": 1 508 507,10 zł. ( w tym, w 2013roku  698 917, 27 zł) 
Całkowity budżet projektu „ Narzędzie do badania kompetencji” : 4 406 347,94 zł. (w tym, w 2013 roku 58 821, 
39 zł.) 
Całkowity budżet projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych 
przez    pracodawców”: 18 771 812,06 zł. (w tym w 2013 roku 21 075 262, 36 zł.) 
Całkowity budżet projektu „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia": 
155 224 917,71 zł. (w tym w 2013 roku 29 866 985, 00 zł.) 
Całkowity budżet projektu „Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi 
rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej”: 12 079 317,88 zł. (w tym w 2013 roku 1 491 289, 17 zł.) 

Osiągnięte efekty:  
W ramach projektu „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”: 

 2 seminaria konsultacyjne ds. metodologii profilowania bezrobotnych, 

 Poradnik dot. metodologii profilowania bezrobotnych, 

 16 regionalnych seminariów prezentujących opracowaną metodologię profilowania bezrobocia. 

W ramach projektu „Narzędzie do badania kompetencji": projekt jest w początkowej fazie realizacji. 

W ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez    
pracodawców”: 

 raport z prac nad udoskonaleniem metodologii opracowania standardów kompetencji zawodowych, 

 baza danych www.kwalifikacie.praca.qov.pl, dostosowana do gromadzenia standardów kompetencji, 

 300 opracowanych opisów standardów kompetencji zawodowych. 

W ramach projektu „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia": 

 237 pracowników służb zatrudnienia przeszkolonych w zakresie nowoczesnej infrastruktury 
teleinformatycznej, 

 144 pracowników służb zatrudnienia przeszkolonych z obsługi aplikacji WUP -Viator. 

W ramach projektu „Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy 
i programy aktywizacji zawodowej”: 

 121 przeszkolonych pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie nowego 
modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje. 

Podjęte działania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy pracowników publicznych służb zatrudnienia w 
zakresie realizacji ustawowych działań związanych z usługami rynku pracy oraz indywidualnymi planami 
działania, co powinno przełożyć się na poprawę realizacji tych działań. 

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

 
Narzędzie 41: Zwiększenie zakresu zlecania usług i instrumentów rynku pracy  w sposób promujący 
efektywną aktywizację bezrobotnych, którzy mają największe trudności w znalezieniu pracy, w tym w celu 
odpowiedniego wykorzystania zasobów pracy na obszarach wiejskich 

Narzędzie 41: Zwiększenie zakresu zlecania usług i instrumentów rynku pracy  w sposób promujący 
efektywną aktywizację bezrobotnych, którzy mają największe trudności w znalezieniu pracy, w tym w celu 
odpowiedniego wykorzystania zasobów pracy na obszarach wiejskich 

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

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania realizowane w 2013 r: 
Programowe: 
W celu wypracowanie modelu współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami 
pracy, dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powrotu do 
zatrudnienia osób bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożyło projekt pilotażowy 
„Partnerstwo dla pracy”, wprowadzający innowacyjne rozwiązania w zakresie zlecania usług zatrudnieniowych 
przez publiczne służby zatrudnienia. 

Finansowanie: 

http://www.kwalifikacie.praca.qov.pl/
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Na realizację projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” wydatkowano 18 999 340 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Aktualnie nie są jeszcze dostępne informacje nt. efektów projektu pilotażowego, gdyż ewaluacja, której 
badaniem jest objęty projekt pilotażowy nie została jeszcze zakończona. Dane dostępne będą pod koniec 2014 
r. 

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

 

Narzędzie 42: Stworzenie jednolitego systemu prognozowania i monitorowania popytu na pracę 

Narzędzie 42: Stworzenie jednolitego systemu prognozowania i monitorowania popytu na pracę 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw.  

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
PARP 

Działania realizowane w 2013 r: 
Instytucjonalne: 
W 2013 r. prowadzone były prace nad systemem prognostyczno-informacyjnym służącym rzetelnemu 
prognozowaniu zatrudnienia. 

Prace prowadzone były w kilku etapach. Jednym z nich było opracowanie ekspertyz cząstkowych dla potrzeb 
sformułowania wniosków dla tworzonych modeli prognostycznych.  

Ponadto w 2013 r. opublikowano szereg materiałów na temat prognozowania zatrudnienia, 
współfinansowanych ze środków EFS, w tym syntezę wyników badania mikropodmiotów w Polsce i w 
województwie łódzkim a także prognozę zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 r. i prognozy 
zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego. Uruchomiono, na 
bieżąco aktualizowany portal internetowy www.prognozowaniezatrudnienia.pl.  

Przeprowadzono III falę badań Bilans Kapitału Ludzkiego. Pełne wyniki są dostępne pod adresem 
www.bkl.parp.gov.pl 

Finansowanie: 
Koszt realizacji trzeciej fali badania Bilans Kapitału Ludzkiego: 4 764 118,85 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowany został system prognostyczno-informacyjny umożliwiający prognozowanie zatrudnienia. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
W trakcie I edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego okazało się, że realizacja badania bezrobotnych w kształcie 
zapewniającym uzyskanie reprezentatywnych wyników jest niemożliwa z powodu braku podstaw prawnych do 
przekazania PARP danych osobowych bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. Jednocześnie PARP 
podjęła starania w celu zmiany obowiązujących przepisów prawnych, tak by realizacja reprezentatywnych 
badań wśród osób bezrobotnych była możliwa. 

 
Narzędzie 43: System włączania osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy - poza chronionym 
rynkiem pracy (zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej) 

Narzędzie 43: System włączania osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy - poza chronionym 
rynkiem pracy (zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej) 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw.  

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB , Szef S.C. 

Działania realizowane w 2013 r: 
Legislacyjne: 
W 2013 r. zrealizowano działanie polegające na zrównaniu wysokości pomocy w postaci dofinansowania do 
wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy.  

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej   
(Dz. U.poz. 1645) dokonano zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

Programowe/inne: 
W ramach działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2013 
kontynuowano prace w ramach projektu  systemowego  pn.: „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania 
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych 
potrzebach” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym. 
Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy/świadomości środowiska zawodowego osób 
niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie ramowych wytycznych w zakresie projektowania 
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych 
potrzebach.  

W 2013 opracowano listę kontrolną do oceny ergonomicznej stanowisk pracy osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.  Lista kontrolna była wykorzystywana w trakcie realizacji projektu podczas 
przeprowadzania 9 zaplanowanych na 2013 r. ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, 
pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, 
wynikających z niepełnosprawności.  

W ramach ekspertyz opracowano zalecenia i wytyczne dotyczące dostosowania analizowanych stanowisk 
pracy do potrzeb osób o określonych niepełnosprawnościach. Ekspertyzy zostaną wykorzystane do 
opracowania ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zróżnicowania tej grupy ze względu na rodzaje 
niepełnosprawności. 

W 2013 roku prowadzono również prace polegające na opracowaniu charakterystyk 200 zawodów, 
przeznaczonych dla pracodawców, pośredników pracy (doradców zawodowych), lekarzy medycyny pracy, 
służb kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna), pracowników ds. bhp, a także 
niepełnosprawnych pracowników. Charakterystyki zawodów dostarczą wiedzy odnośnie do aktualnych 
wymagań pracy w danym zawodzie, a także możliwości zatrudnienia w tym zawodzie osób z określonym 
rodzajem niepełnosprawności po dokonaniu niezbędnego dostosowania warunków i środowiska pracy do 
potrzeb tych osób. 
 
W 2013 r. Szef Służby Cywilnej współpracował z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 
uczelniami wyższymi oraz organizatorami targów i konferencji

16
. Współpraca miała na celu rozpowszechnienie 

wśród osób niepełnosprawnych informacji na temat służby cywilnej oraz zachęcenie tych osób do ubiegania 
się o zatrudnienie w tej służbie. Działania podejmowane w tym obszarze stanowiły uzupełnienie istniejących 
rozwiązań prawnych zwiększających szanse osób niepełnosprawnych na zatrudnienie w służbie cywilnej 
(pierwszeństwo w zatrudnieniu). 

W 2013 r. osoby niepełnosprawne nadesłały więcej ofert niż w latach ubiegłych (w 2012 r. - 5 986 ofert,  
w 2013 r. 7 299 ofert), co zdaje się świadczyć o rosnącym zainteresowaniu funkcjonującymi rozwiązaniami 
przyznającymi tym osobom pierwszeństwo w zatrudnieniu w służbie cywilnej. Wzrósł także udział zatrudnienia 
tej grupy osób w służbie cywilnej (w 2012 r. – 3,2%, w 2013 r. – 3,4%,). Ponadto, w wyniku rekomendacji Szefa 
Służby Cywilnej, w publikowanych ogłoszeniach o naborach urzędy coraz częściej zachęcały osoby 
niepełnosprawne do udziału w naborze/składania ofert (informacja taka została zamieszczona w 37% ogłoszeń 
w 2012 r. oraz 45% ogłoszeń w 2013 r.) 

Finansowanie: 
Ponieważ wskazane przepisy weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. określenie środków finansowych 
przeznaczonych na realizację tego działania w 2013 r. nie jest możliwe. Wysokość tych środków podać będzie 
można dopiero w sprawozdaniu za rok 2014.  

Środki wydatkowane na działania CIOP-PIB wynosiły 0,88 mln zł. (z tego 85% stanowiły środki EFS, 15% środki 

                                                           
16 W celu zainteresowania osób niepełnosprawnych pracą w służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej bądź jego przedstawiciele brali w 2013 r. aktywny udział w 

spotkaniach, konferencjach, debatach i targach pracy. Wśród nich można wymienić debatę „Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, zorganizowaną 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich (31.01.2013 r.), VI targi pracy pn. „Z Ochotą do pracy” (11.06.2013 r.), konferencję „Zauważ nasze słowa”, która 

zainaugurowała kampanię społeczną na rzecz społeczności głuchych (18.06.2013 r.), konferencję „Pełno(s)prawny student VII”, poświęconą zagadnieniom 

kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego (29.10.2013 r.), oraz konferencję „Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy” prezentującą wybrane aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej 

(26.11.2013 r.).  
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PFRON. 

Działania realizowane przez Szefa Służby Cywilnej nie wiązały się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
Aktualnie wszyscy uprawnieni pracodawcy w ramach subsydiów płacowych otrzymują pomoc tej samej 
wysokości, uzależnioną od stopnia niepełnosprawności pracownika a nie jak miało to miejsce poprzednio, od 
statusu pracodawcy.  
Wzrost zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem w służbie cywilnej oraz wzrost zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej. 

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

 
 
Narzędzie 44: Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w szczególności w najbardziej efektywnych jego 
formach (uczenie się w pracy i środowisku zaangażowania społecznego, krótkie formy kursowe). 

Narzędzie 44: Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w szczególności w najbardziej efektywnych jego 
formach (uczenie się w pracy i środowisku zaangażowania społecznego, krótkie formy kursowe). 

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

Podmiot wiodący: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MNiSW, MG, 
MPiPS, PARP 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Wdrożeniowe/inne: 
Przygotowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających prowadzenie od dnia 1 września 2012 roku przez 
szkoły, placówki oświatowe oraz inne podmioty wskazane w ustawie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 
zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. 

W roku 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło działania upowszechniające i promujące zmiany w 
kształceniu zawodowym i ustawicznym wprowadzone od 1 września 2012 r., w tym promujące nową formę 
kształcenia ustawicznego – kwalifikacyjne kursy zawodowe, poprzez uświadomienie szkołom i podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe znaczenia współpracy z pracodawcami oraz jej wpływu na 
jakość kształcenia zawodowego i na wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (narady, 
konferencje, popularyzacja dobrych praktyk współpracy szkół z firmami). W celu ułatwienia organizatorom 
kształcenia ustawicznego realizacji nowej formy kształcenia zawodowego, jaką są kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wydano drukiem poradnik Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe. Krok po kroku. Ponadto w jednym z projektów systemowych opracowano 165 kursów 
multimedialnych dla wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodach, 
możliwych do wykorzystania w organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Systematycznie wzrasta 
zainteresowanie udziałem osób dorosłych w tej formie kształcenia ustawicznego. Wg stanu na dzień 30 
września 2012 r. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło 14591 osób, podczas gdy rok później – 
wg stanu na dzień 30 września 2013 r. – liczba ta wzrosła już do 35 482 uczestników.  

Dostosowanie egzaminów zawodowych do nowej formuły egzaminów zewnętrznych potwierdzających 
poszczególne (wyodrębnione) kwalifikacje zawodowe, zdawanych stopniowo w trakcie cyklu kształcenia, co 
powinno poprawić ich zdawalność. 
Od 1 września 2012 r. została wprowadzona nowa formuła egzaminu zawodowego. Przystępują do niego 
uczniowie, którzy w trakcie nauki zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (a nie, jak dotychczas 
absolwenci szkół prowadzących kształcenie w zawodzie), uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 
eksterni. Modernizacja egzaminu zawodowego polega głównie na możliwości oddzielnego potwierdzania przez 
ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji i uzyskania przez niego 
świadectwa potwierdzającego daną kwalifikację.  

W ramach wdrażanych zmian nastąpiło wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na 
poziomie technikum. Egzamin zawodowy we wszystkich kwalifikacjach obejmuje oprócz części pisemnej, 
wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego. W celu ułatwienia szkołom zawodowym przygotowania 
uczniów do udziału w nowych egzaminach zawodowych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
wydano drukiem poradnik Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po kroku.  



94 

 

W roku szkolnym 2012/2013 odbył się po raz pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla 
uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (KKZ). Egzamin odbył się w następujących terminach: 
w kwietniu 

 część pisemna – w dniu 15 kwietnia 2013 roku, 

 część praktyczna – od 16 do 20 kwietnia 2013 roku, 
w maju i czerwcu 

 część pisemna – w dniu 14 czerwca 2013 roku, 

 część praktyczna – od 20 maja do 28 czerwca 2013 roku, 
w sierpniu i we wrześniu 

 część pisemna – w dniach 30 sierpnia i 6 września 2013 roku, 

 część praktyczna – od 21 sierpnia do 6 września 2013 roku, 
w październiku i listopadzie 

 część pisemna – w dniu 15 października 2013 roku, 

 część praktyczna – od 16 października do 18 listopada 2013 roku. 

Egzamin przeprowadzono w 77 kwalifikacjach – dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz 
osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (kursanci). Do egzaminu w zawodzie przystąpiło 26 580 
zdających do obu części egzaminu w kraju na obszarze działania 8 OKE. Świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie w kraju otrzymało 58,78% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu 
części egzaminu. 

Modyfikacja i uelastycznienie systemu egzaminów eksternistycznych – w kierunku szerszego i pełniejszego 
umożliwiania uzyskania wykształcenia ogólnego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez osoby 
nieuczestniczące w kształceniu ustawicznym dorosłych, lecz legitymujące się niezbędną praktyką w zawodzie. 

Wraz z wejściem w życie modernizacji kształcenia zawodowego we wrześniu 2012 r., wprowadzającej podział 
zawodów na kwalifikacje, osobom dorosłym umożliwiono przystępowanie do egzaminu eksternistycznego 
zawodowego, a co za tym idzie uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez konieczności uczęszczania do szkoły. Warunkiem przystąpienia 
do egzaminu eksternistycznego zawodowego jest spełnienie łącznie dwóch następujących warunków: 
1) ukończenie gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej, oraz 
2) udokumentowanie co najmniej dwóch lata kształcenia lub pracy w zawodzie, w którym wyodrębniono daną 
kwalifikację potwierdzaną na egzaminie. 

W przypadku kształcenia ogólnego, w trybie egzaminów eksternistycznych osoby dorosłe mogą, tak jak to 
miało miejsce do tej pory, uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącego, a w konsekwencji również poziom odpowiednio wykształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego lub średniego. Dodatkowo od września 2012 r. możliwe jest przystąpienie do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
zasadniczej szkoły zawodowej, co w znaczny sposób ułatwia uzyskanie wykształcenia zasadniczego 
zawodowego absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw z grudnia 2013 r. zakłada między innymi ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego osobom 
posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe i świadectwo dojrzałości. Zapewni to nowy system 
potwierdzania posiadanych przez nich kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego. Zakłada 
się, że duże zainteresowanie nową instytucją będą wyrażały osoby dorosłe posiadające kilkuletnie 
doświadczenie zawodowe, a chcące uzupełnić swoje wykształcenie na poziomie wyższym albo uzyskać nowe 
kwalifikacje – szczegółowe informacje zostały opisane w narzędziu 29 DI SRKL. 
Ww. projekt nowelizacji ustawy zakłada również wprowadzenie studiów dualnych – na kierunkach studiów o 
profilu praktycznym będzie możliwość prowadzenia tzw. kształcenia dualnego, czyli przemiennie w formie 
zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy. Zakłada się, że 
forma ta będzie szczególnie atrakcyjna dla osób dorosłych, którzy podejmą studia i będą mogli ją pogodzić z 
pracą zawodową poprzez odbywanie części programu kształcenia w miejscu pracy .  
 
Programowe: 
Z inicjatywy i pod nadzorem merytorycznym MPiPS w latach 2011-2013 realizowany był projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL pn.: „Rozwijanie zbioru krajowych 
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standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Głównym celem projektu było 
przygotowanie nowych zasobów informacji o zawodach, aby lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb 
rynku pracy, poprawić jakość i skuteczność usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, a także dać 
pracodawcom do ręki narzędzie ułatwiające zarządzanie personelem w firmie.  
Standard kompetencji zawodowych jest to norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do 
wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli 
organizacji branżowych i zawodowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów 
społecznych. W opracowywanie standardów zaangażowanych było 1300 ekspertów branżowych oraz 
przedstawicieli partnerów społecznych. Badania objęły 4700 stanowisk pracy u 1720 pracodawców.  

Standardy kompetencji zawodowych są krokiem na rzecz realizacji przyjętego przez rząd strategicznego 
dokumentu „Perspektywa uczenia się przez całe życie” wytyczającego kierunki polityki, która obejmuje 
działania na rzecz uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym) oraz na 
wszystkich etapach życia, począwszy od najmłodszych lat do późnej starości. Dokument, który przyjęto 10 
września 2013 r. dotyczy również kwestii możliwości podnoszenia kompetencji oraz potwierdzania ich 
zdobycia zgodne z wymaganiami rynku pracy, a także ułatwienia swobodnego przepływu pracowników nie 
tylko między państwami Unii Europejskiej, ale także między różnymi sektorami gospodarki. Standardy będą 
mogły być również wykorzystywane do opisu kwalifikacji w Krajowej Ramie Kwalifikacji.  

Kolejnym materiałem zawodoznawczym jest klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. 
Jest to pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na 
rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich 
symbole i nazwy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji 
Zawodów ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations). Klasyfikacja jest przede wszystkim 
narzędziem do prowadzenia badań statystycznych i sporządzania analiz rynku pracy (także do porównań 
międzynarodowych).  

W 2013 r. prowadzone były prace nad aktualizacją wprowadzonej w 2010 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w celu dostosowania jej do 
zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim).  
Ponadto, w 2013 r. eksperci rynku pracy na zlecenie MPiPS opracowali opisy 220 zawodów ujętych w 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, które posłużyły do uzupełnienia zasobów 
wyszukiwarki zawodów, na portalu publicznych służb zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl, wykorzystywanej 
m.in. przez służby zatrudnienia do realizacji zadań ustawowych.  

W październiku 2013 r. opublikowana została wersja „zerowa” ESCO (ESCO v0), dostępna na: 
https://ec.europa.eu/esco. ESCO v0 zawiera około 4 800 zawodów, ponad 5 000 umiejętności/kompetencji 
oraz niektóre kwalifikacje w 25 językach UE. Obecnie prowadzone są prace w sektorowych grupach 
referencyjnych, które mają prowadzić do uzupełnienia ESCO v0. ESCO będzie na bieżąco uzupełniane, aż 
powstanie pierwsza jej pełna wersja (ESCO v1) w 2017 r. 

Ministerstwo Gospodarki zaprojektowało w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw działania dotyczące:  

 wypracowywania nowych metod i rozwiązań innowacyjnych w obszarze HR tworzonych m.in. przy 
współpracy z dużymi firmami, w tym realizacja konkursów na opracowanie narzędzi innowacyjnych w 
obszarze rozwoju zasobów ludzkich,  

 wspierania form współpracy firm w zakresie wzajemnego szkolenia pracowników, na przykład 
stworzenie laboratorium szkoleń, promowanie i rozwijanie sieci instytucji pośredniczących w ramach 
już istniejących programów, np. program UE Erasmus dla młodych przedsiębiorców  

 dofinansowania udziału przedsiębiorców w organizacji (infrastruktura, wyposażenie)  
centrów edukacyjno-zawodowych przy szkołach zawodowych (rozwój ukierunkowanych branżowo 
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) oraz na uczelniach wyższych, w których nauczane 
będą specyficzne dla potrzeb danego przedsiębiorcy umiejętności.  

 
PARP Realizowano działania mające na celu utrzymanie bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl 
zawierającej pełną ofertę szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowanych z EFS oraz znaczącą ofertę 
szkoleń i studiów komercyjnych. Na koniec 2013 roku bazę odwiedziło ponad 5,88 mln osób i było w niej 
zarejestrowanych 10 823 instytucji szkoleniowych.  
W ramach Priorytetu II PO KL pod nadzorem PARP było realizowanych 16 projektów na realizację projektów 
innowacyjnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Projekty są w trakcie realizacji i pierwszych 

http://www.psz.praca.gov.pl/
https://ec.europa.eu/esco
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produktów PARP spodziewa się w 2014 r.  
Jednocześnie w ramach realizacji instrumentu nr 44 PARP przeprowadziła trzy badania opinii przedsiębiorców: 
(1) Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach, (2) Mentoring – popularność i skala wykorzystania 
mentoringu w polskich przedsiębiorstwach, ocena skuteczności tego narzędzia przez przedsiębiorstwa, ścieżki 
wyboru i edukacji mentorów oraz (3) Ewaluację wdrożenia strategii zarządzania wiekiem.  
(1) Celem pierwszego badania było poznanie sposobów zarządzania przedsiębiorstwem i personelem 
wykorzystywanych w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz identyfikacja czynników 
sprzyjających rozwojowi tego obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. Badanie składało się z 3 komponentów: 
przywództwo, zaangażowanie i mapa HR.  

 (2) Drugi projekt to ewaluacja tematyczna, której celem była ocena stopnia wykorzystania mentoringu w 
polskich przedsiębiorstwach, rozumienia tego pojęcia przez przedsiębiorców i interesariuszy, ocena 
skuteczności mentoringu przez przedsiębiorstwa, a także identyfikacja najlepszych ścieżek rozwoju mentorów. 
Badanie miało też dostarczyć jakiego rodzaju interwencja publiczna jest konieczna, aby zapewnić 
upowszechnienie tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach.  

 (3) Trzecie badanie było związane z oceną stanu zarządzania wiekiem w firmach i służyło odpowiedzi na 
pytanie, czy przedsiębiorstwa, które zapoznały się z koncepcją zarządzania wiekiem w trakcie szkoleń oraz 
pracy nad strategią, uznały zarządzanie wiekiem za przydatne narzędzie prowadzenia polityki personalnej i czy 
wykorzystują je w praktyce.  

Ministerstwo Gospodarki zaprojektowało w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw działania dotyczące:  

 wypracowywanie nowych metod i rozwiązań innowacyjnych w obszarze HR tworzonych m.in. przy 
współpracy z dużymi firmami, w tym realizacja konkursów na opracowanie narzędzi innowacyjnych w 
obszarze rozwoju zasobów ludzkich,  

 wspieranie form współpracy firm w zakresie wzajemnego szkolenia pracowników, na przykład 
stworzenie laboratorium szkoleń, promowanie i rozwijanie sieci instytucji pośredniczących w ramach 
już istniejących programów, np. program UE Erasmus dla młodych przedsiębiorców,  

 dofinansowanie udziału przedsiębiorców w organizacji (infrastruktura, wyposażenie)  
centrów edukacyjno-zawodowych przy szkołach zawodowych (rozwój ukierunkowanych branżowo 
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) oraz na uczelniach wyższych, w których nauczane 
będą specyficzne dla potrzeb danego przedsiębiorcy umiejętności.  

Finansowanie: 
Na realizację projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych 
przez pracodawców” wydatkowano 18 927 612,54 zł. Z tej kwoty 16 088 470,66 zł pochodziło ze środków EFS, 
natomiast 2 839 141,88 zł pochodziło z budżetu państwa. 

Działania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz egzaminów zawodowych zostały sfinansowane 
w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.  W ramach zrealizowanych projektów 
przygotowano i wydano drukiem następujące publikacje: 
druk i dystrybucja poradników: 1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne – vademecum  
2. Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie – krok po kroku 
3. Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego – krok po kroku 
4. Programy nauczania dla zawodu – krok po kroku 
5. Szkolne plany nauczania – krok po kroku 
Ich łączny koszt wyniósł  654 189,12 w tym 556 060,75 (ze środków EFS 85%) a 98 128,37 (ze środków budżetu 
państwa 15%). 
Jednocześnie w ramach projektu dotyczącego modernizacji egzaminów zawodowych (w tym 
eksternistycznych)w  2013 r.: wydatki poniesione od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosły  11.120.171,44 zł 
(Wydatki Budżetu Środków Europejskich: 9.452.145,72 ; Wydatki Budżetu Państwa Współfinansowanie: 
1.668.025,72). 
W ramach projektu „Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe 
życie” w 2013 r. wydatkowano następujące środki na: 

opracowanie 165 kursów e-learningowych dla grup efektów kształcenia z 
podstawy programowej kształcenia w zawodach 

Budżet EFS Budżet państwa 

5 928 015,26 889 202,29 

przeprowadzenie szkoleń promotorów KNO 90 116,27 13 517,44 

przeprowadzenie szkoleń kadry szkół, CKP i CKU 356 168,78 53 425,32 



97 

 

przeprowadzenie szkolenia uzupełaniającego dla nauczycieli KNO 51 356,26 7 703,44 
 

Osiągnięte efekty:  
Stworzenie wystandaryzowanych materiałów zawodoznawczych, które zawierają bogaty opis zawodu, zadania 
i kompetencje zawodowe w układzie: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne oraz profil kompetencji 
kluczowych. Materiały te rozpowszechniane są wśród potencjalnych użytkowników w formie kompletu 
broszur (przekazanych m.in. do każdego WUP i PUP), a także dostępne są na stronie internetowej 
www.kwalifikacje.praca.gov.pl, zakładka: „Standardy kompetencji zawodowych.” Powyższa baza danych – 
oprócz nowych 300 opisów standardów kompetencji zawodowych – zawiera również 253 standardy 
kwalifikacji zawodowych opracowane w latach 2007-2008 (termin „kwalifikacje” jest obecnie odpowiednikiem 
terminu „kompetencje”). Od czasu zasilenia bazy danych nowymi opisami standardów kompetencji 
zawodowych (od listopada 2013 r.), pliki z informacjami o tych standardach pobrano ok. 3 500 razy. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się standardy w zawodach: główny księgowy, spawacz metodą MAG, 
doradca finansowy, broker informacji (researcher) i specjalista ds. kadr.  

Klasyfikacja zawodów pozwala na prowadzenie badań, analiz i prognoz dotyczących rynku pracy oraz badań 
nad przemianami struktury społecznej w Polsce i na świecie. Znajduje zastosowanie w prowadzeniu polityki 
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności jest przydatnym narzędziem w pośrednictwie 
pracy i poradnictwie zawodowym. Jest niezbędna dla skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy. 
Przydatna jest także dla określania i realizacji polityki kształcenia i szkolenia zawodowego, dając podstawę do 
planowania kierunków edukacji w formach szkolnych i pozaszkolnych, w oparciu o analizy i prognozy trendów 
na rynku pracy. 
Najważniejsze wnioski z badania PARP Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach :  

 więcej jak 2/3 szefów firm swój czas poświęca głównie na bieżący przegląd wyników/realizacji celów, 
zaledwie 42% na planowanie strategiczne i aż 38% na administrację i zarządzanie biurem. Refleksja 
poświęcona zarządzaniu biznesowemu, to zaledwie 12% wskazań. Działy HR zdaniem tylko 37% 
szefów powinny wspierać procesy decyzyjne, a ich rola sprowadza się głównie do obsługi kadrowej 
zatrudnionych. Tylko 17% firm posiada strategię personalną. Wyniki badań pokazują też, że niewiele 
firm wykorzystuje do zarządzania personelem narzędzia dedykowane temu zagadnieniu. Niskie 
wskazania są niekorzystne dla upowszechniania uczenia się przez całe życie. Pracodawcy tylko w 
niewielkim stopniu podejmują świadome działania rozwojowe na rzecz swoich pracowników, przez co 
nie stymulują ich do inwestowania w swoje wykształcenie. 

 
Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej przez PARP ewaluacji tematycznej, której celem była ocena stopnia 
wykorzystania mentoringu w polskich przedsiębiorstwach: 

 mentoring nie jest różnie rozumiany przez przedsiębiorców, często jest kojarzony z coachingiem, 
który oznacza inny proces. W wyniku badania rekomendowano przede wszystkim upowszechnić 
metodę wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i wspierać wdrożenie narzędzia w tych 
firmach.  

Najważniejsze wnioski z badania związanego z oceną stanu zarządzania wiekiem w firmach: 

 badaniem objęto przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie w konkursie nr. PO 
KL/2.1.1/2009/Z. w wyniku badania stwierdzono, że dzięki dofinansowanym projektom wzrosła 
świadomość znaczenia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach i kwestia ta została 
uporządkowana. Jednak nieliczne przedsiębiorstwa ostatecznie wprowadziły wdrożenia narządzi 
zarządzania wiekiem. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
W 2013 roku PARP nie realizowała działań związanych ze wsparciem firm rodzinnych. Ponowne uruchomienie 
projektu nastąpiło w 2014 roku.  

 
Narzędzie 45: Budowa Polskiej Ramy Kwalifikacji jako części europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe 
życie i spójnej z Europejską Ramą Kwalifikacji.  

Narzędzie 45: Budowa Polskiej Ramy Kwalifikacji jako części europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe 
życie i spójnej z Europejską Ramą Kwalifikacji.  

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

Podmiot wiodący: Podmioty współpracujące:  

http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/
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MEN MNiSW, MG, MPiPS, PARP, MIR 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Działania programowe/inne: 
W dniu 15 maja 2013 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął dokument „Raport referencyjny. Odniesienie 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. 28 maja 2013 r. 
Raport referencyjny został przedstawiony na forum Grupy Doradczej Komisji Europejskiej ds. ERK. Następnie 
po uwzględnieniu uwag Raport został 2013 r. przyjęty przez Grupę Doradczą 
i opublikowany na oficjalnym portalu ERK.  

Ponadto, w 2013 r. Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN realizował projekty systemowe w ramach, 
których przygotowywane są rozwiązana dla wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce  
w 2013 r. W ramach projektu w 2013 r. zostały przygotowane m.in. 2 wydanie Słownika podstawowych 
terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, koncepcję zasad zapewniania jakości oraz koncepcje 
przenoszenia i akumulowania osiągnięć.  

Ważnym wydarzeniem dla realizacji tego zadania było także przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 10 
września 2013 r. dodatkowego dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”. Jednym 
z celów W 2013 r.  

W 2013 r. na posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie oraz Komitetu 
Sterującego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji poruszano także zagadnienie kierunku dalszych prac nad 
Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.  określonych w tym dokumencie jest  przejrzysty i spójny system 
kwalifikacji.  

Działania MNiSW w zakresie budowania Polskiej Ramy Kwalifikacji prowadzone są poprzez uczestnictwo w 
Międzyresortowym Zespole do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
przewodniczenie Komitetowi Sterującemu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

 
Działania dotyczące rozwoju krajowego systemu kwalifikacji opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), 
zostały także wpisane do przygotowanego przez Ministra Gospodarki Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. W 
2013 r. MG uczestniczyło w procesie budowy KRK kierowanym przez MEN.  

Finansowanie: 
Działania w ramach projektów realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych są finansowane ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 r. w ich ramach wydatkowano ok. 11 mln zł. 

Osiągnięte efekty:  
Został stworzony Raport referencyjny – dokument określający kształt oraz scenariusz wdrażania 
zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. 

W ramach projektów osiągnięto m.in. następujące rezultaty: 
 - Opracowanie i weryfikacja propozycji rozwiązań dla budowy KSK, w zakresie: rejestru kwalifikacji, walidacji i 
jakości kwalifikacji, akumulowania i przenoszenia osiągnięć 
- przypisanie poziomów PRK do 413 kwalifikacji   
- rozpoczęcie pilotażu rejestru i procesu walidacji. 

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: 
MEN 

Podmioty współpracujące:  
MNiSW, MG, MPiPS, PARP, MIR 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
W dniu 15 maju 2013 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął dokument „Raport referencyjny. Odniesienie 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. Raport ten został 
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także w 2013 r. przyjęty przez Grupę Doradczą Komisji Europejskiej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i 
został opublikowany na oficjalnym portalu ERK. Dokument ten określa kształt oraz scenariusz wdrażania 
zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. 

Legislacyjne: 
W MPIPS w roku 2013 prowadzony był proces legislacyjny mający wprowadzić do obrotu prawnego nowy 
instrument wsparcia pn. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Ma on na celu wsparcie pracodawców chcących 
inwestować w podnoszenie swoich własnych kwalifikacji oraz kwalifikacji pracowników. KFS finansowany jest z 
Funduszu Pracy, a jego środki przeznaczone są na kształcenie i szkolenia zarówno dla pracowników, jak i 
samych pracodawców.  

Prowadzono również proces legislacyjny wprowadzający do obrotu prawnego nowy instrument wsparcia w 
postaci trójstronnych umów szkoleniowych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy 
sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych w odpowiedzi na zgłoszone zamówienie 
pracodawcy.  

W 2013 r. realizowany był Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-
2013 (II edycja otwartego konkursu ofert). 

W grudniu 2013 r. przyjęty został Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. 

Inne: 
Działania MNiSW w zakresie budowania Polskiej Ramy Kwalifikacji prowadzone są poprzez uczestnictwo w 
Międzyresortowym Zespole do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
przewodniczenie Komitetowi Sterującemu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

W 2013 roku w PARP trwały prace nad przygotowaniem założeń do nowego okresu programowania Unii 
Europejskiej w przedmiotowym obszarze m.in. prowadzono działania mające na celu przygotowanie założeń 
do Podmiotowych Systemów Finansowania (Priorytet Inwestycyjny 8 w ramach nowej perspektywy finansowej 
- Europejski Fundusz Społeczny). PARP w ramach przygotowania założeń do Podmiotowych Systemów 
Finansowania przeprowadziła 11 sesji konsultacji społecznych. 
 
Ministerstwo Gospodarki poprzez zapisy w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw zasugerowało władzom 
regionalnym realizację działań obejmujących:  

 udzielanie bezpośrednio przedsiębiorstwom częściowego dofinansowania na zakup usług 
edukacyjnych (rozwojowych) (nie firmom szkoleniowym/doradczym): dzięki temu środki finansowe 
będą wydatkowane na działania o wysokiej przydatności, a przedsiębiorcy będą poszukiwać usług w 
różnych instytucjach (np. na uczelniach wyższych, instytutach badawczo-rozwojowych, 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w szkołach i placówkach systemu oświaty) 
świadczących najbardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy usługi. Przy takim rozwiązaniu to 
przedsiębiorstwa egzekwują usługi najwyższej jakości i są odpowiedzialne za tę jakość;  

 udzielanie bezpośrednio pracownikom częściowego dofinansowania na zakup usług edukacyjnych 
(rozwojowych). Umożliwi to pracownikowi wybór dowolnego dostawcy usług edukacyjnych 
(rozwojowych) zarówno w systemie kształcenia formalnego jak i poza formalnego;  

 udzielanie w pierwszej kolejności wsparcia na działania edukacyjne (rozwojowe) zgodne tematycznie z 
celami Regionalnych Strategii Innowacji, czyli kształtującymi umiejętności potrzebne w obszarach 
określonych, jako priorytetowe dla danego regionu;  

 udzielanie wsparcia wynikającego bezpośrednio ze zdiagnozowanych wcześniej potrzeb 
przedsiębiorcy lub pracownika;  

 wsparcie finansowe dla szkoleń w najlepszych ośrodkach szkolących i edukacyjnych świata oraz 
organizowanie specjalistycznych misji szkoleniowych do wiodących ośrodków 
przedsiębiorczości/ośrodków szkoleniowych;  

 zastosowanie zasad europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu  
i szkoleniu zawodowym dla szkoleń realizowanych w ramach wzajemnego szkolenia pracowników 
oraz w zagranicznych ośrodkach szkolących i edukacyjnych.  

Finansowanie: 
Realizacja Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (II edycja 
otwartego konkursu ofert) była finansowana z budżetu państwa (część 44). Budżet programu na rok 2013 to 
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40 mln. zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, 
realizujących projekty dla osób starszych. Środki na obsługę programu stanowiły do 5% budżetu. 
 
Na prace prowadzone w związku z przygotowaniem założeń do Podmiotowych Systemów Finansowania 
(Priorytet Inwestycyjny 8.9 w ramach nowej perspektywy finansowej - Europejski Fundusz Społeczny) 
wydatkowano 38 436,31 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Przygotowano i przeprowadzono proces legislacyjny wprowadzający do obrotu prawnego nowy instrument 
wsparcia w postaci trójstronnych umów szkoleniowych. 

Przygotowano i przeprowadzono proces legislacyjny wprowadzający do obrotu prawnego nowy instrument 
wsparcia pn. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). 

W ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (II edycja 
otwartego konkursu ofert) w roku 2013 zrealizowano 300 projektów w ramach czterech priorytetów 
Programu: I. Edukacja osób starszych, II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i 
międzypokoleniową, III. Partycypacja społeczna osób starszych, IV. Usługi społeczne dla osób starszych. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  zgodnie z planem. Zaobserwowano duże zainteresowanie realizacją projektów w 
obszarze edukacji osób starszych. Łącznie projekty w ramach priorytetu I Rządowego Programu na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (II edycja otwartego konkursu ofert)  stanowiły ok. 
40% wszystkich zgłoszonych ofert. 

 
Narzędzie 47: Wsparcie mobilności terytorialnej przez odpowiednie elementy polityki mieszkaniowej 

Narzędzie 47: Wsparcie mobilności terytorialnej przez odpowiednie elementy polityki mieszkaniowej  

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

Podmiot wiodący: 
MIR 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania zrealizowane 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 
wprowadzona została propozycja rozszerzenia możliwości korzystania z formuły najmu okazjonalnego również 
na inne podmioty prowadzące taką działalność np. osoby prawne, w tym deweloperów. Podmioty te nie tylko 
będą mogły korzystać z rozwiązań obecnie zastrzeżonych wyłącznie dla osób fizycznych, ale ponadto nie  będą 
zobowiązane do zgłaszania naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu 
umowy zawartej z najemcą lokalu. 

Wprowadzenie w 2009 roku regulacji dotyczących najmu okazjonalnego obejmujących umowy najmu 
zawierane przez osoby fizyczne i wprowadzających uproszczone procedury eksmisji z lokalu; wprowadzenie z 
dniem 1 stycznia 2010 r. jednej 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od uzyskanych przez 
osoby fizyczne przychodów z tytułu najmu. 

Mając na celu rozwój najmu prywatnego wprowadzono przepisy dotyczące najmu okazjonalnego (nowelizacja 
z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw) oraz korzystne zmiany w zakresie opodatkowania 
przychodów z najmu. Zmodyfikowano także przepisy dotyczące osób eksmitowanych, poprzez uregulowanie 
kwestii odpowiedzialności gmin za zapewnienie pomieszczeń tymczasowych. 

W ustawie o ochronie praw lokatorów (…), dodano rozdział 2a „Najem okazjonalny lokalu”, który ma 
zastosowanie do lokali mieszkalnych, których właścicielami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności 
gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Oddawanie do używania takiego lokalu następuje  na 
podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawieranej na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż 10 lat. Obowiązkowymi załącznikami do umowy (określonymi przez ustawę)  są: 

 oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do 
opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, 
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 wskazanie przez najemcę lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja.  

 oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytułu prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na 
zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie 
wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Fakt zawarcia umowy o najem okazjonalny lokalu właściciel obowiązany jest zgłosić naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, pod rygorem wyłączenia przepisów 
szczególnych dla najmu okazjonalnego lokalu na rzecz pełnej regulacji ochrony praw lokatorów. 

Umowa ulega wygaśnięciu po upływie czasu na jaki została zawarta lub rozwiązaniu po upływie okresu 
wypowiedzenia. W razie braku dobrowolnego opuszczenia lokalu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, 
właściciel  musi doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo 
poświadczonym podpisem właściciela. Jednym z obligatoryjnych punktów żądania jest wskazanie dla najemcy 
terminu (nie krótszego niż siedem dni), do opróżnienia lokalu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, 
właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (złożone w formie 
aktu notarialnego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu). Regulacja ta 
wraz ze zmianą w KPC polegającą na wyłączeniu wobec osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu 
wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, uprawnienia do otrzymania pomieszczenia 
tymczasowego, ułatwia przeprowadzanie eksmisji. 

Zmiana w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu dotyczyła zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przewidywała zniesienie limitu 
kwotowego 4000 euro, powyżej którego stosowana była wyższa (20%) stawka podatku. Zmiana dotyczy 
wszystkich umów najmu (a nie tylko umów o najem okazjonalny). Zniesienie limitu 4000 euro i pozostawienie 
jednej stawki na poziomie 8,5 % uprościło formułę stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, a dla 
podatników przekraczających limit kwotowy, powyżej którego obowiązywała stawka 20%, oznacza również 
obniżenie wymiaru podatku.  

Finansowanie: 
Bez nakładów finansowych 

Osiągnięte efekty:  
W efekcie przyjętych rozwiązań, liczba podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wzrosła z 166,5 tys. w 2008 r. do 375,3 
tys. w 2013 r. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, większość tego wzrostu spowodowana jest 
zgłoszeniem do opodatkowania przychodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych. 

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

 
Narzędzie 48: Zwiększenie dostępności mieszkań, jako element polityki demograficznej 

Narzędzie 48: Zwiększenie dostępności mieszkań, jako element polityki demograficznej 

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

Podmiot wiodący: MIR Podmioty współpracujące:  
 

Działania zrealizowane 2013 r.: 
Legislacyjne: 

Nowelizacja przepisów określających funkcjonowanie programu wsparcia rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania (Rodzina na swoim) w celu wzmocnienia jego oddziaływania demograficznego.  
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 168 poz. 1006) wprowadziła rozwiązania, które silniej 
uwzględniają wątek prodemograficzny w programie „Rodzina na swoim”. W ramach programu udzielane były 
preferencyjne kredytu objęte dopłatami do odsetek ze środków Funduszu Dopłat ulokowanego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o kredyt w ramach programu można było składać do końca 2012 r., zaś 
kredyty na podstawie wniosków były udzielane jeszcze w 2013 r. 
We wspomnianej nowelizacji z 2011 r. przede wszystkim rozszerzono katalog  kredytobiorców o 
jednoosobowe gospodarstwa domowe (wcześniej preferencyjne kredyty mogły być udzielane tylko 
małżeństwo i osobom samotnie wychowującym dzieci). Założono przy tym, że ułatwienia w nabyciu 
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mieszkania przełożą się na decyzje dotyczące zakładania i rozwoju rodziny.  Ponadto nowelizacja ograniczyła 
wiek kredytobiorców do 35 roku życia, koncentrując wsparcie państwa w grupie osób, gdzie 
prawdopodobieństwo urodzenia dzieci jest najwyższe.  

Zaprojektowanie nowego systemu wsparcia młodych osób w nabywaniu własnego mieszkania i połączenie go z 
instrumentami wpływającymi na zwiększenie prokreacji. 
W dniu 27 września 2013 r. została uchwalona ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi, wprowadzająca program „Mieszkanie dla młodych”. Celem ustawy jest pomoc młodym 
ludziom w sfinansowaniu wkładu własnego wymaganego przez banki przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na 
zakup własnego mieszkania (o ograniczonej cenie i powierzchni). Ustawa silnie akcentuje wątki 
prodemograficzne. Wysokość podstawowego instrumentu wsparcia – dofinansowania wkładu własnego – jest 
zwiększona w przypadku beneficjentów posiadających dzieci (15% wartości odtworzeniowej, beneficjenci 
bezdzietni  - 10% wartości odtworzeniowej mieszkania). Jeżeli w rodzinie beneficjenta wsparcia w ciągu 5 lat 
od dnia nabycia mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko, 
otrzymuje on dodatkowe wsparcie w formie spłaty części kredytu. Wysokość tego wsparcia wynosi 5% 
wartości odtworzeniowej mieszkania. 

Ustawa w części dotyczącej możliwości ubiegania się o wsparcie weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Efekty jej 
realizacji zostaną przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. 

Finansowanie: 
Wysokość dofinansowania budżetowego  

Rok 2011 2012 2013 

Kwota wydatków 
budżetowych (mln zł) 
 

439,1 
 

688,6 
 

800,0 
 

 

Osiągnięte efekty:   
Beneficjenci  „Rodzina na swoim” 

Rok 2011 2012 2013 

Beneficjenci (szt.), w 
tym 

51 288 45 792 10 592 

- małżeństwa 45 808 32 375 7 361 

- osoby samotnie 
wychowujące dzieci 

3 443 1 834 490 

- bezdzietne osoby 
samotne 

2 037 11 583 2 741 
 

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

 

Narzędzie 49: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w aspekcie mieszkaniowym 

Narzędzie 49: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w aspekcie mieszkaniowym 

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

Podmiot wiodący: 
MIR 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 

Programowe: 
Działanie: Realizacja programu wsparcia samorządów gminnych w zakresie tworzenia lokali komunalnych i 
socjalnych  
Pomoc państwa dla samorządów gminnych w zakresie tworzenia lokali socjalnych i komunalnych realizowana 
jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 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 
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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 nie posiadających statusu lokali socjalnych. Niezbędnym warunkiem wykorzystania przez gminy 
wsparcia na takie inwestycje jest równoległe utworzenie lokali socjalnych o powierzchni i liczbie co najmniej 
równej powstałym w ramach programu mieszkaniom komunalnym.  

W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia, inwestor ma możliwość otrzymania wsparcia w 
maksymalnej wysokości 30-50% jego kosztów. Źródłem udzielanej pomocy jest Fundusz Dopłat zlokalizowany 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest podpisanie z wybranymi inwestorami stosownych 
umów, a następnie wypłata i rozliczenie wypłaconych środków. Podmioty uprawnione mają prawo ubiegania 
się o wsparcie dwukrotnie w roku kalendarzowym (w marcu i wrześniu). Warunkiem jego uzyskania jest 
złożenie odpowiedniego wniosku w BGK. 

Finansowanie: 

Rodzaj  tworzonego zasobu Kwota przyznanego wsparcia 
(w tys. zł) 

lokale socjalne 25 379,45 

mieszkania  komunalne 50 715,69 

mieszkania chronione 479,53 

lokale socjalne/mieszkania chronione* 12,06 

Suma 76 586,73 

Źródło: Dane BGK 
* przedsięwzięcie łączone 

Osiągnięte efekty:  
Stworzono 1714 lokali, w tym: 682 lokale socjalne, 1020 mieszkań komunalnych, 4 mieszkania chronione, 8 
lokali na zasadzie przedsięwzięcia łączonego (lokal socjalny/mieszkanie chronione). 

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

 
 
Narzędzie 50: Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zachorowań i 
zgonów poprzez profilaktykę chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób o najwyższym wskaźniku 
umieralności 

Narzędzie 50: Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zachorowań i 
zgonów poprzez profilaktykę chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób o najwyższym wskaźniku 
umieralności 

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

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MSiT 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
Realizowane były działania w ramach następujących programów: 
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – 
Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD. 

Program Wieloletni na lata 2011-2020 – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. 

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016. 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016. 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. 

Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata  2011-2015. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były: 
Działanie 2.3.1. POKL 
Projekt  „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” realizowany przez Instytut Medycyny 
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Pracy im.  prof.. Jerzego Nofera w Łodzi w partnerstwie z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w 
Lublinie. 

Działanie 2.3. POKL 
Projekt  „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania 
nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) 
ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej”. 
 
Legislacyjne: 
Opracowano projekt założeń do ustawy o zdrowiu publicznym. 

Opracowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016. 

Opracowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018. 

Instytucjonalne: 
Prowadzenie Rejestru Pacjentów Substytucyjnych oraz  obsługa Zespołu ds. Opiniowania Projektów 
Substytucyjnych. 

Wdrożeniowe: 
Wdrażanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Substancjach Psychoaktywnych. 

Wdrażanie regionalnego poziomu iRASFF – Systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i 
paszach. 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów w 2013 r. 
Narodowy Program Wyrównywania 

Dostępności do Profilaktyki i 

Leczenia Chorób Układu Sercowo – 

Naczyniowego na lata 2013 – 2016 

POLKARD” : 

W ramach powyższego działania 
zrealizowane zostały następujące 
zadania:  
1) Monitorowanie sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce w 
zakresie chorób układu krążenia: 
Wieloośrodkowe Ogólnopolskie 
Badanie Stanu Zdrowia Ludności – 
Projekt WOBASZ II 
oraz Monitorowanie umieralności 
przedwczesnej i ogólnej oraz 
hospitalizacji z powodu chorób 
układu krążenia – przebadano 3 022 
osoby na terenie 8 województw 
(Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Mazowieckie, Podlaskie, Pomorskie, 
Śląskie i Świętokrzyskie), a także 
opracowano raport dotyczący 
umieralności przedwczesnej i ogólnej 
oraz hospitalizacji z powodu chorób 
układu krążenia. 
2) Program profilaktyczny wczesnego 
wykrywania miażdżycy tętnic 
kończyn dolnych – w ramach zadania 
sfinansowano m.in.: 

 opracowanie Karty Badania 
Profilaktycznego, 

 przeprowadzenie seminariów 

Budżet państwa cz.46 Razem: 1 121 954,22 zł 
 
 
1) 794 073,88 zł 
 
2) 230 594,85 zł 
 
3) 97 285,49 zł 
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edukacyjnych dla lekarzy POZ 
poświęconych tematyce 
miażdżycy tętnic kończyn 
dolnych 

 stworzenie strony internetowej 
(www.miazdzycatkd.info), 
zawierającej informacje 
dla pacjentów i pracowników 
służby zdrowia na temat 
programu, 

 przygotowanie plakatów, ulotek 
i materiałów edukacyjnych dla 
lekarzy dotyczących miażdżycy 
tętnic kończyn dolnych, 

 zakup 89 aparatów do badania 
wskaźnika kostka – ramię. 

3) Epidemiologia żylnego 
owrzodzenia goleni – w ramach 
zadania sfinansowano m.in.: 

 rekrutację ośrodków, 

 wypełnienie protokołu badania 
u chorego, u którego 
stwierdzono czynne 
lub wygojone żylne 
owrzodzenie goleni, 

 akcję informacyjną wśród 
gabinetów POZ biorących udział 
w badaniu, 

 materiały edukacyjne. 
 

 

Program Wieloletni na lata 2011-
2020 – „Narodowy Program 
Rozwoju Medycyny 
Transplantacyjnej” 
W ramach powyższego działania 
zrealizowane zostały akcje 
promocyjne i edukacyjne o zakresie 
lokalnym, ogólnokrajowym, 
ogólnopolskim upowszechniające 
wiedzę w społeczeństwie nt. idei 
dawstwa narządów od osób żywych i 
zmarłych realizowane są w cyklach 2-
letnich (obecnie 2013, 2014). 
 

Budżet państwa cz.46 W roku 2013 r. (stan na dzień 31 
grudnia 2013 r.) wydatkowano środki 
w wysokości 1 958 812.12 zł w tym 
na:  

 Akcje o zasięgu lokalnym : 
247 097zł 

 Akcje o zasięgu 
ogólnokrajowym: 
1 205 988, 05 zł 

 Akcje o zasięgu 
ogólnopolskim: 297 658,94 
zł.  

 Promocja idei dawstwa 
narządów od żywych 
dawców poprzez program 
edukacyjno-promocyjno-
informacyjny skierowany do 
pacjentów z przewlekłą 
chorobą nerek, ich rodzin i 
personelu stacji dializ: 208 
068,13zł 

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 2013 r. 
emitowano w telewizjach 

Budżet państwa cz.46  
Razem: na realizację Programów 
Populacyjnych wydatkowano łącznie 
19 961 549,76zł, w tym:  

 12 824 257,81 zł na działania 
promujące wykonywanie 
profilaktycznych badań 
mammograficznych i 
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regionalnych spoty promujące 
wykonywanie profilaktycznych 
badań cytologicznych i 
mammograficznych. Ponadto, 
prowadzono szereg działań 
edukacyjno – promocyjnych, w tym, 
w celu dotarcia do środowisk tzw. 
„wykluczonych”, zorganizowano 93 
spotkania z pracownikami i 
podopiecznymi Miejskich i Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej.  
Organizowana była wysyłka 
imiennych zaproszeń dla kobiet na 
profilaktyczne cytologie i 
mammografie. Wysłano łącznie 5 
928 665 zaproszeń, w tym 3 291 486 
zaproszeń na badania cytologiczne i 
2 637 179 zaproszeń na badania 
mammograficzne. 

cytologicznych w tym:  

 1 867 748,83 zł na emisję 
spotów w regionalnych i 
lokalnych stacjach 
telewizyjnych 

 3 296 605,43 zł na działania 
edukacyjno – promocyjne 

 7 659 903,55 zł na wysyłkę 
zaproszeń na badania 
mammograficzne i 
cytologiczne 

 7 137 291,95 zł  –wydatki 
związane z obsługą programów, 
prowadzeniem działalności 
szkoleniowej, prowadzeniem 
kontroli jakości badań 
cytologicznych i 
mammograficznych oraz audytu 
klinicznego zdjęć 
mammograficznych 

Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011 – 2016 
Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011 – 2016 
1) W 2013 r. Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), 
zleciło do realizacji 9 projektów 
badawczych: 

a. „Badanie skuteczności 
autorskiego programu 
wspomagania rozwoju 
psychospołecznego dzieci 
w wieku szkolnym z 
trudnościami w realizacji 
wymagań programowych” – 
Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

b. „Badanie skuteczności 
autorskiego programu 
wspomagania rozwoju 
psychospołecznego młodzieży 
w wieku gimnazjalnym” – 
Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

c. „Środki odurzające i narkotyki – 
badanie omnibusowe” – TNS 
Polska  

d. „Konsumpcja substancji 
psychoaktywnych  przez 
młodzież szkolną – Młodzież 
2013” – Fundacja CBOS 

e. „Program pilotażowy 
skierowany do osób 
przyjmujących narkotyki drogą 
iniekcji (IDU)”, Społeczny 
Komitet ds. AIDS 

f. „Zgony wśród narkomanów – 
badania kohortowe” – Instytut 
Psychiatrii i Neurologii  

g. „Ewaluacja wyniku krajowego 
programu przeciwdziałania 
narkomanii na lata 2006-2010” 

Budżet państwa cz.46 Razem:  5 822 502,78 w tym: 

 

 

 

 

Ad. 1 a – 4 870,80 zł 

 

 

 

 

Ad. 1b – 947,10 zł 

 

 

 

Ad. 1c – 22 755,00 zł 

 

Ad. 1d – 59 839,50 zł 

 

Ad. 1e – 24 693,50 zł 

Ad.1 f – 44 144,70 zł 

Ad. 1g – 6 341,78 zł  

(29 057,62 zł finansowane z 
bezzwrotnych  środków 
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– Instytut Psychiatrii i 
Neurologii 

h. „Konstruowanie poczucia 
kontroli użytkowników nad 
marihuaną i kontekst nie-
legalności” – Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

i. „Analiza dyskursu nielegalnego 
rynku narkotykowego  sieci na 
podstawie badań największego 
forum dotyczącego substancji 
psychoaktywnych” – Pracownia 
Rozwoju Osobistego  

 
2) Krajowe Biuro brało udział w 
projekcie pn.  „Profilaktyczny 
program w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i 
innych środków psychoaktywnych”,  
w ramach którego konsultowało   
założenia programu uniwersalnej 
profilaktyki narkomanii w miejscu 
pracy oraz materiały edukacyjne dla 
pracodawców i pracowników . 
Instytucją realizującą projekt był 
Główny Inspektorat Sanitarny, a 
wykonawcą programu edukacyjnego 
dla zakładów pracy Instytut 
Medycyny Pracy w Łodzi.  

3) Prowadzono następujące portale 
edukacyjne adresowane do różnych 
grup docelowych: 

www.narkomania.gov.pl , 
www.kbpn.gov.pl  - strony 
Krajowego Biura  

 www.rozumwysiada.pl – jest to 
portal poświęcony narkotykom w 
ruchu drogowym 
 www.dopalaczeinfo.pl – portal ten 
poświęcony jest problematyce 
dopalaczy 
 www.programcandis.pl – strona 
internetowa poświęcona 
programowi terapeutycznemu 
CANDIS dla osób używających 
marihuany w sposób problemowy.  
 

4)         Prowadzono 3 kampanie 
edukacyjno-informacyjne: 

a) Ogólnopolska kampania 
„Przyjmuje leki czy bierze? 
Leki bez recepty do 
leczenia, nie do brani”.   

b) Kontynuowano 
ogólnopolską kampanię 
pn. „Narkotyki. Na co mi 
to?”  

c) Akcja informacyjno – 

zagranicznych) 

Ad.1 h – 3 350,00 zł 

 

 

Ad.1 i – 14 450,00 zł 

 

 

 

ad. 2 ) – 134,60 zł 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ad. 3) – 820, 41 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4a) 152 054,24 zł 

 

Ad. 4b) 16 156,78 zł 

 

http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/
http://www.rozumwysiada.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.programcandis.pl/


108 

 

edukacyjna pn. „Lepiej 
leczyć niż karać”.  

 
5) Opracowywano, i 
upowszechniano publikacje na 
temat ryzyka używania narkotyków, 
wsparto finansowo, sfinansowano 
lub zakupiono 15 publikacji na temat 
ryzyka używania narkotyków. 

6) W 2013 roku zrealizowano 42 
programy 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 ponad 300 000 osób.  

7) W roku 2013 Krajowe Biuro zleciło 
łącznie 38 programów 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 10 000 osób.  

8) Dofinansowano także programy 
dla rodzin osób zagrożonych 
uzależnieniem i używających 
narkotyków. Do realizacji zlecono 28 
takich programów, których celem 
było zwiększenie dostępności i 
rozszerzenie oferty profesjonalnej 
pomocy rodzinom, w których 
występuje zagrożenie narkomanią 
lub problem używania narkotyków 

Ad. 4c) 1 350,00 zł 

 

 

Ad. 5) 290 372,80 zł 

 

 

Ad. 6) 1 299 729,85 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7) 1 097 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8) 300 000,00 zł 
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poprzez wspieranie powstawania 
nowych i rozwoju istniejących 
projektów dla rodzin. W programach 
wzięło udział łącznie ponad 4 000 
osób.  

9) Do realizacji przyjęto 26 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 
ponad 2 000 osób.  

10) Zrealizowano 15 programów, 
które adresowane były do 
okazjonalnych użytkowników 
narkotyków, programy. 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 12 000 osób.  

11) W roku 2013 w ramach 3 
konkursów ofert Krajowe Biuro 
zleciło do realizacji program Candis. 
CANDIS to indywidualny 
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 

 

 

 

 

 

Ad. 9 ) 288 700,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 10) 179 996,45 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 11)  301 637,65 zł 
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zaprzestali lub ograniczyli ich 
używanie, nauczyli się adekwatnego 
i skutecznego rozwiązywania 
problemów psychologicznych i 
społecznych. W programach wzięło 
udział łącznie ponad 300  osób.  

12) Zrealizowano 14 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, 
głównie na ulicach, dworcach, 
„bajzlach”, w punktach 
stacjonarnych (tzw. „drop In”), 
noclegowniach dla uzależnionych a 
także w zakładach 
karnych/aresztach śledczych. W 
programach wzięło udział łącznie 
ponad 3 000 osób.  

13) Zrealizowano  9  programów 
wspierających leczenie 
substytucyjne. Celem zadania było 
wzbogacenie oferty działań 
skierowanych do uczestników 
programów leczenia 
substytucyjnego o działania 
wpływające na poprawę jakości ich 
życia. 

14) Zrealizowano 9   programów 
adresowanych do kobiet 
używających szkodliwie lub 
uzależnionych od narkotyków. Ich 
celem było wzmacnianie 
umiejętności osobistych kobiet praz 
pomoc w prawidłowej realizacji ról 
społecznych. 

15) Zrealizowano 39 programów 
reintegracji społecznej oraz 
profilaktyki nawrotów zarówno w 
systemie ambulatoryjnym jak i  
stacjonarnym – w 10 hostelach i 19 
mieszkaniach readaptacyjnych a 
także w poradniach i oddziałach 
dziennych 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. W programach 
wzięło udział łącznie ponad 2 000 
osób.  

16) Zorganizowano ogólnopolską 
konferencje poświęconą tematyce 
narkomanii. W konferencji wzięło 

 

 

 

 

 

Ad. 12) 400 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 13) 130 000, 00 zł.  

 

 

 

 

Ad. 14) 100 000,00 zł 

 

 

 

 

Ad. 15) 865 000, 00zł.  
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udział ponad 150 specjalistów 
pracujących w obszarze profilaktyki 
narkomanii i leczenia osób 
uzależnionych od narkotyków.   

17) 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)    

 

 

 

Ad. 16) 99 100, 00 zł.  

 

 

 

Ad. 17) 90 000, 00zł. 

Krajowy Program Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
na lata 2012-2016 
I.  Zapobieganie zakażeniom wśród 
ogółu społeczeństwa, w tym m.in. 
1) Zrealizowano kampanię pt. Znam 
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam 
test na HIV. Skierowaną do 
środowisk medycznych, Konferencję  
„ Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i 
społeczeństwie, przeprowadzono 
obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na 
AIDS i obchody Światowego Dnia 
AIDS”. 

 
2) opracowano i dystrybuowano 
materiały informacyjne na temat HIV 
i AIDS.  
3)  zapewniono dostęp do informacji 
na ten temat poprzez: 

 strona internetowa Krajowego 
Centrum ds. AIDS 
(www.aids.gov.pl); 

 Telefon Zaufania AIDS (program 
realizowany w ramach dotacji 
przekazanej organizacji 
pozarządowej);; 

 Telefon Informacyjny; 

 Poradnia internetowa; 

 Portal edukacyjny dla 
pacjentów (www.edukacja-
pacjentów.pl); 

 Mobilny Informator o HIV/AIDS 
(www.mia.aids.gov.pl); 

 Broszura Online 
(www.broszura-ids.pl); 

 Kontra – biuletyn Krajowego 
Centrum ds. AIDS; 

 e-Kontra – newsletter 
Krajowego Centrum ds. AIDS 
(www.ekontra.aids.gov.pl). 

4)) upowszechniano wiedzę na temat 
HIV i AIDS poprzez inne działania:  

 zorganizowano panel 
ekspertów z zakresu medycyny 
rodzinnej i paliatywnej oraz 
stoisko z materiałami 

Budżet państwa cz.46 Razem: 283 354 894,9 zł 
 
 
 
 
Ad.I.  1 419 379,99 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.narkomania.org.pl/
http://www.aids.gov.pl/
http://www.edukacja-pacjentów.pl/
http://www.edukacja-pacjentów.pl/
http://www.mia.aids.gov.pl/
http://www.broszura-ids.pl/
http://www.ekontra.aids.gov.pl/
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edukacyjnymi dla środowisk 
medycznych na VII Konferencji 
„Top Medical Trends” w 
Poznaniu,  

 Konferencję naukowo-
dydaktycznej Zdrowie 
seksualne to również 
profilaktyka zakażeń HIV/AIDS,  

 cykl działań edukacyjnych na 
warszawskich uczelniach w 
ramach Akademickich 
Miasteczek Zdrowia,  

 stoiska z materiałami 
edukacyjnymi i poradami 
ekspertów HIV/AIDS w czasie 
imprez masowych Noc 
profilaktyki, Kercelak i 
Korowód integracyjny. 
 

5) Zrealizowano szkolenia w zakresie 
problematyki HIV i AIDS:  

 szkolenia dla pracowników 
medycznych, nauczycieli, 
pedagogów oraz innych grup 
zawodowych w kontekście 
problematyki HIV/AIDS; 

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

 szkolenie na prolongatę 
certyfikatu uprawniającego 
doradcę do prowadzenia 
poradnictwa okołotestowego w 
zakresie HIV/AIDS; 

 szkolenie dla osób ubiegających 
się o prolongatę certyfikatu 
konsultanta HIV/AIDS 
upoważniającego do 
prowadzenia poradnictwa 
informacyjnego w telefonach 
zaufania, poradniach, punktach 
konsultacyjnych, itp.; 

 kurs dla środowisk medycznych 
oferowany na portalu 
edukacyjnym Krajowego 
Centrum ds. AIDS 
(http://www.hiv-aids.edu.pl). 

 szkolenie dla realizatorów 
Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS oraz spotkanie 
przedstawicieli Zespołów ds. 
realizacji Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS. 

II. Zapobieganie zakażeniom HIV 
wśród osób o zwiększonym poziomie 
ryzykownych zachowań poprzez 
m.in.: 

 prowadzenie 32 punktów 
konsultacyjno-diagnostycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.II.  1 434 876,65zł 
 

http://www.hiv-aids.edu.pl/
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(PKD) wykonujących anonimowo i 
bezpłatnie badanie w kierunku 
HIV, połączone z poradnictwem 
około testowym; 

 analizę ankiet z PKD. 
 
III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla 
osób zakażonych HIV i chorych na 
AIDS w ramach dotacji dla organizacji 
pozarządowych. Zrealizowano następujące 
projekty: 

 ośrodek wsparcia i informacji z 
zajęciami edukacyjnymi dla osób 
żyjących z HIV i ich bliskich – wsparcie 
grupowe i indywidualne; 

 Nic o Nas bez Nas – wsparcie dla 
osób seropozytywnych; 

 Centrum Edukacji i Wsparcia w 
zakresie HIV/AIDS dla osób 
nowozakażonych „Jeden świat”; 

 opieka psychologiczna dla osób 
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich; 

 spotkanie dla osób żyjących z 
HIV/AIDS i ich bliskich; 

 XVII Ogólnopolskie Spotkanie Osób 
Żyjących z HIV/AIDS; 

 Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny 
dla osób seropozytywnych i ich 
bliskich 

 
IV. Współpraca międzynarodowa w 
zakresie HIV/AIDS realizowana 
poprzez: 

 Poszerzanie współpracy z 
partnerami; 

 Aktywizację udziału Polski w 
planowaniu, tworzeniu i 
koordynowaniu polityki 
międzynarodowej 

 Aktywizację udziału Polski w 
pracach instytucji i organizacji 
międzynarodowych; 

 Poszerzenie współpracy 
międzynarodowej na rzecz 
poprawy jakości życia osób 
zakażonych HIV/AIDS, ich rodzin 
i bliskich.  

W ramach powyższych działań, m. In. 
udział w projektach 
międzynarodowych, takich jak: 

 projekt HATBAI; 

  rof. t DG SANCO: JOINT ACTION; 

 projekt Szkolenie diagnostów 
ukraińskich w zakresie 
najnowszych technik 
laboratoryjnych HIV/AIDS w 
polskich laboratoriach 
referencyjnych – podwyższenie 
standardów opieki nad osobami 
Zyjącymi z HIV/AIDS na 
Ukrainie. 

 uczestnictwo w pracach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.III.  41 979,22 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.IV.  372 542,86 zł 
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zespołu ekspertów jako członek 
PCB UNAIDS na lata 2013-2015. 

 
V. Monitoring, w tym  

 zbieranie danych o realizacji 
Krajowego Programu  

 opracowywanie informacji o 
artykułach nt. HIV/AIDS 
ukazujących się w prasie 
polskiej 

 
Realizowano Program zdrowotny 

Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie 

antyretrowirusowe osób żyjących z 

wirusem HIV w Polsce” w ramach którego: 

1. Zapewniono osobom zakażonym HIV i 

chorym na AIDS dostępu do leczenia 

antyretrowirusowego (ARV) oraz jego 

ciągłości zgodnie z międzynarodowymi 

standardami 

2. Zapewniono ujednoliconą diagnostykę 

specjalistyczną wykonywaną przez 

certyfikowane laboratoria monitorujące 

zakażenia HIV , prowadzenie terapii ARV i 

diagnostyki chorób współistniejących 

3. Doskonalono specjalistyczną opiekę nad 

dziećmi zakażonymi HIV oraz urodzonymi 

przez matki żyjące z HIV, w szczególności 

poprzez diagnostykę w kierunku HIV, 

realizację indywidualnego programu 

szczepień ochronnych 

4. Monitorowano i ewaluowano 

funkcjonowania systemu opieki medycznej 

nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS poprzez 

prowadzenie informatycznej bazy danych 

w zakresie realizacji leczenia 

antyretrowirusowego 

5. Zapewniono racjonalny  zakupu leków 

ARV oraz ich efektywne wykorzystanie. 

 
 
 
 
Ad.V. 9372,55 zł 
 
 
 
 
 
 W roku 2013 na realizację programu 

zdrowotnego pn. Leczenie 

antyretrowirusowe osób żyjących z 

wirusem HIV w Polsce na lata 2012-

2016  (zakup leków 

antyretrowirusowych) wydatkowano 

środki w wysokości 280 076 743,74 zl 

 

Program Ograniczania Zdrowotnych 
Następstw Palenia Tytoniu w 
Polsce. 
W ramach zadań z zakresu 
profilaktyki palenia tytoniu, w 2013 
r. podjęto działania w ramach 
obchodów Światowego Dnia Bez 
Tytoniu oraz Światowego Dnia 
Rzucania Palenia oraz realizowano 
trzy programy edukacyjne z obszaru 
profilaktyki palenia tytoniu 
skierowane do dzieci i młodzieży: 

 „Czyste powietrze wokół nas- 
zasięg: 7 588 placówek 

Budżet państwa cz.46 Razem: 318 003,93 zł w tym:  
 
Zadanie 1. Zmiana klimatu 
społecznego i zachowań w stosunku 
do palenia tytoniu poprzez 
wielopłaszczyznowe populacyjne 
działania informacyjno-edukacyjne – 
102 370,61 zł 
 
Zadanie 3 – Zapobieganie paleniu 
tytoniu przez dzieci i młodzież oraz 
programy edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży propagujące modę na 
niepalenie – 148 775,00 zł 
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wychowania przedszkolnego 
(38,1% placówek tego typu w 
Polsce). 

 „Nie pal przy mnie, proszę” – 
zasięg: 5 547 szkół 
podstawowych (40,3% 
placówek tego typu w Polsce) 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” – 
zasięg:  142 szkoły podstawowe 
(22,8%) oraz 2 854 gimnazja 
(38%). 

Prowadzono kontrole, w trakcie 
których sprawdzano przestrzeganie 
zapisów ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu  
i wyrobów tytoniowych 
 

Zadanie 8 Wyeliminowanie
 ekspozycji 

na 
dym tytoniowy w miejscach pracy

 – 

40 000,00 zł 
 
pozostałe – 26 858, 32 zł 

Narodowy program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych na lata  2011-2015 

W ramach celu strategicznego I 
wykonano następujące zadania 

1) Współudział w realizacji  projektu 
„Standardy działań stowarzyszeń 
abstynenckich” Głównym celem 
Projektu było podniesienie jakości 
działań prowadzonych przez 
stowarzyszenia zrzeszone w Krajowej 
Radzie Związków i Stowarzyszeń 
Abstynenckich i współpracy z JST. 

2) Opracowanie i wdrożenie 

programów profilaktyki problemów 

alkoholowych w miejscu pracy 

 Pilotażowy projekt „Program 

profilaktyki problemów 

alkoholowych w środowisku służb 

mundurowych” Zakończono prace 

nad ostateczną wersją raportu z 

badań w służbach mundurowych. 

Przygotowano konspekt 

pilotażowego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Zorganizowano w 

Ministerstwie Zdrowia seminarium z 

udziałem dowódców służb biorących 

udział w projekcie którego celem 

było podsumowanie 

dotychczasowych prac i wskazanie 

kierunków dalszych działań w 

oparciu o wyniki badań i zdobyte 

doświadczenia. W siedzibie PARPA 

odbyło się sześć spotkań roboczych 

przedstawicieli Zespołu Roboczego. 

Zorganizowano szkolenie liderów 

Budżet państwa cz.46  

Razem: 421 396,18 zł w tym: 

 

 

 

 

 

1) Na realizację zadania wydatkowano 

ogółem środki w wysokości 8929,91 

zł.  

 
 
 
 
 
 
 
2) Na realizację powyższego zadania 
wydatkowano ogółem środki w 
wysokości 48 085,76 zł 
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biorących udział w wyżej 

wymienionym projekcie.  

W ramach celu strategicznego VI 
wykonano następujące zadania 

3) Opracowano i przesłano 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 

„Środowisko pracy a alkohol. 

Działania profilaktyczne i aspekty 

prawne.” 

W ramach celu strategicznego VII 
wykonano następujące zadania 

4) Wsparcie  merytoryczne programu 

profilaktycznego skierowanego do 

młodych kierowców – „Cinema 

drive”, realizowane w ramach 

ograniczenia zjawiska prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu.  

5) W ramach edukacji publicznej i 
przekazywania informacji 
dotyczących profilaktyki w różne 
środowiska przygotowywano nowe 
publikacje i sposoby dystrybucji 

 Zorganizowano wysyłkę z 
publikacją dotyczącą 
wykorzystania technik 
teatralnych w profilaktyce oraz 
z materiałami skierowanymi do 
młodych ludzi Materiał ten 
wysłano do wszystkich 
samorządów lokalnych. Przy 
współpracy z redakcją 
miesięcznika Remedium 
przygotowano wkładkę 
edukacyjną dotyczącą 
problematyki alkoholu i 
zagrożeń związanych z 
używaniem go przez młodzież. 
Materiał zawiera scenariusze i 
pomoce do prowadzenia zajęć 
profilaktycznych drukowany był 
od września do grudnia 2013. 
Część nakładu przekazano 
bezpłatnie do Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie; 

 przygotowano materiały dla 
samorządów lokalnych 
dotyczące zagrożeń związanych 
z używaniem alkoholu w 
miesiącach wakacyjnych jak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Na realizację zadania wydatkowano 
ogółem środki w wysokości 29 660,93 
zl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Przygotowanie materiałów 
Koszt wysyłek do wszystkich 
samorządów lokalnych,  poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, 
placówek edukacyjnych 
Łącznie ok. 59 000 zł 
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również dotyczące prowadzenia 
działań profilaktycznych na 
terenie szkoły, gminy – 
materiały dla dyrektorów szkół, 
pedagogów, uczniów i rodziców. 
Materiały te zamieszczono na 
stronie PARPA do ściągnięcia i 
wydrukowania; 

 Zorganizowano specjalną 
wysyłkę do samorządów 
lokalnych promującą stronę 
internetową WWW.niebotak.pl, 
materiały na niej zawarte oraz 
możliwość pozyskania z PARPA 
materiałów profilaktycznych 
oraz scenariuszy do 
prowadzenia zajęć z młodzieżą 
przez placówki oświatowe.  

 Zorganizowano wysyłkę 
materiałów edukacyjnych z 
obszaru Profilaktyki, materiałów 
do pracy z dziećmi i młodzieżą, 
skierowaną do Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznych 
oraz Bibliotek Pedagogicznych i 
ich filii (ponad 900 placówek).  

 PARPA we współpracy z 
Państwową Wyższą Szkołą 
Filmową w Łodzi 
wyprodukowała filmu „Smutne 
potwory” (tytuł roboczy 
„Bajka”) który opisuje historię 
kilkuletniej dziewczynki, której 
ojciec jest uzależniony od 
alkoholu. Wykonano 3 tys. kopii 
tego filmu z przeznaczeniem dla 
świetlic socjoterapeutycznych, 
opiekuńczych i placówek 
lecznictwa odwykowego. 

 

 Prowadzono działania 
edukacyjno-informacyjnych nt 
przeciwdziałania przemocy w  
rodzinie adresowanych do 
przedstawicieli ochrony 
zdrowia. W ramach kampanii 
pod hasłem „Lekarzu, reaguj na 
przemoc” uruchomiono stronę 
internetową dla lekarzy 
www.lekarzureagujnaprzemoc.
pl, na której znajduje sie m.in. 
film instruktażowy pokazujący 
rozmowę lekarza z osobą 
doznającą przemocy w rodzinie, 
przygotowano publikację nt 
prawnych i psychologicznych 
aspektów przemocy w rodzinie 
pt. „Przewodnik dla 
pracowników ochrony zdrowia”, 
który został wysłany do 
wszystkich placówek 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (ponad 10 tys. 
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podmiotów). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampania pod hasłem „Lekarzu, 
reaguj na przemoc – 275.719,58 zł 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Budżet środków europejskich  
Budżet państwa 

Razem:  
7 058 359,93 zł w tym:  

Projekt  „Opracowanie 
kompleksowych programów 
profilaktycznych” realizowany przez 
Instytut Medycyny Pracy im.  rof.. 
Jerzego Nofera w Łodzi w 
partnerstwie z Instytutem 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 
w Lublinie  

Projekt zakończył się w lutym 2013 r. 
W ramach projektu „Opracowanie 
kompleksowych programów 
profilaktycznych” który był 
realizowany od kwietnia 2008 roku 
do lutego 2013 roku opracowano i 
wdrożono 8 programów 
profilaktycznych z zakresu ochrony 
słuchu, chorób skóry, chorób 
alergicznych, chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych, chorób układu ruchu 
i obwodowego układu nerwowego, 
chorób układu krążenia, zagrożeń 
psychospołecznych), obejmujących 
10 chorób zawodowych i 2 
związanych z pracą,  

 

Budżet środków europejskich  
(POKL działanie 2.3.1) 
Europejski Fundusz Społeczny (85%)  
Budżet państwa (15%) 

 
326 889,90 zł projekt „Opracowanie 
kompleksowych programów 
profilaktycznych” realizowany przez 
Instytut Medycyny Pracy im.  rof.. 
Jerzego Nofera w Łodzi w 
partnerstwie z Instytutem Medycyny 
Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 

Projekt Opracowanie i wdrożenie 
programu profilaktycznego w 
zakresie wczesnego wykrywania 
nowotworów układu moczowo – 
płciowego u pracujących mężczyzn 
w wieku od 45 roku życia (45+) 
ukierunkowanego na 
przeciwdziałanie ich dezaktywizacji 
zawodowej (w szczególności osób 
wykonujących zawody, co do których 
istnieje wyższe 
prawdopodobieństwo narażenia na 
choroby nowotworów układu 
moczowo – płciowego) W ramach 
projektu w 2013 roku: 

 przeprowadzono 14 spotkań 
informacyjnych dla mężczyzn w 
zakładach pracy dot. wpływu 
czynników zawodowych na 
zapadalność na choroby  

Budżet środków europejskich w 85% 
Budżet Państwa cz. 46 w 15%  
(POKL Działanie 2.3) 

6.731.470,03 zł Projekt „Opracowanie 
i wdrożenie programu 
profilaktycznego w zakresie 
wczesnego wykrywania nowotworów 
układu moczowo – płciowego u 
pracujących mężczyzn w wieku od 45 
roku życia (45+) ukierunkowanego na 
przeciwdziałanie ich dezaktywizacji 
zawodowej” 
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nowotworowe układu moczowo 
– płciowego u mężczyzn; 

 przeszkolono 2090  lekarzy 
poz, medycyny pracy, 
urologów w zakresie przyczyn 
zachorowalności, objawów, 
związków przyczynowo – 
skutkowych z czynnikami 
zawodowymi oraz 
nowoczesnych metod leczenia, 
jak również w zakresie 
procedur postępowania z 
objawami chorób 
nowotworowych układu 
moczowo – płciowego u 
mężczyzn; 

 przeszkolono 1306  pielęgniarek 
w zakresie przekazywania 
wiedzy mężczyznom z zakresu 
profilaktyki, objawów, 
diagnostyki nowotworów 
układu moczowo – płciowego u 
mężczyzn;\ 

  
dokończono realizację kampanii 

medialnej dot. nowotworów układu 

moczowo – płciowego u mężczyzn; 

 

Osiągnięte efekty:  
1. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia,  
2. Upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie nt. idei dawstwa narządów od osób żywych i zmarłych,  
3. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu profilaktyki  chorób nowotworowych, 
4. Redukcja szkód zdrowotnych, spowodowanych HIV/AIDS oraz  uzależnianiem od narkotyków, alkoholu i 

nikotyny, 
5. Poprawa dostępności do świadczeń profilaktycznych z zakresu ochrony słuchu, chorób skóry, chorób 

alergicznych, chorób zakaźnych lub pasożytniczych, chorób układu ruchu i obwodowego układu 
nerwowego, chorób układu krążenia, zagrożeń psychospołecznych,  

6. Poprawa dostępności do świadczeń  w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – 
płciowego. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
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 powyższego zadania 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 skriningów 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). 
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Narzędzie 51: Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zgonów 
powodowanych przez wypadki i urazy 

Narzędzie 51: Zwiększenie skali i efektywności działań nakierowanych na zmniejszenie liczby zgonów 
powodowanych przez wypadki i urazy 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa i ochrony ludności (w tym 
usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MIR 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII realizowane były inwestycje w 
infrastrukturę ratownictwa medycznego. 
Opracowanie i przyjęcie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD)  Narodowego 
Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (NPBRD). 
Opracowanie i przyjęcie przez KRBRD  Programu Realizacyjnego na rok 2013 (PR 2013). 
Opracowanie projektu Programu Realizacyjnego na lata 2014-2015 (PR 2014/15). 
 
Legislacyjne: 
Prowadzone były prace nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania 
wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. 
Znowelizowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego. 

Instytucjonalne: 
Reorganizacja dyspozytorni medycznych w kraju– zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r, poz. 757- t.j.).  
 
Interwencje/inne:  
Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. 
Przeprowadzenie badań stosowania pasów bezpieczeństwa. 
Przeprowadzenie badań postaw i zachowań dot. przekraczania dozwolonej prędkości. 
Przeprowadzenie badań wysokości społeczno-ekonomicznych kosztów wypadków drogowych w Polsce w 2012 
r. na podstawie rozszerzonej metodologii. 
Przeprowadzenie szkolenia z zasad uspokajania ruchu drogowego dla projektantów i samorządowych 
zarządców dróg. 
Opracowanie instrukcji racjonalnego stosowania lokalnych ograniczeń prędkości na drogach samorządowych 
Opracowanie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 r. 
Opracowanie kwartalnych monitoringów stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. 
Opracowanie metodologii oceny kosztów/korzyści podejmowanych działań bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

Program Operacyjny  
Infrastruktura i Środowisko 
Priorytet XII 

 
W okresie sprawozdawczym w 
ramach Priorytetu XII PO 
Infrastruktura i Środowisko 
zakończona została realizacja 
40 projektów w zakresie 
inwestycji w infrastrukturę 
ratownictwa medycznego  

Budżet środków europejskich  
Budżet środków krajowych cz.46 

Certyfikacja w 2013 r. dla działania 

12.1 (ratownictwo) wyniosła 

221 463 990,90 zł wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
 

Reorganizacja dyspozytorni 
medycznych w kraju– zgodnie 
z art. 21 ustawy z dnia 8 
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września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. 2013 r, 
poz. 757- t.j.). Reorganizacja 
dyspozytorni medycznych, 
zgodnie z zaleceniem MZ, 
powinna następować w 
sposób bezpieczny dla 
realizacji zadań ZRM, dlatego 
nie ma w tym zakresie 
wskazanych terminów. 

 Liczba dyspozytorni 
medycznych: 

- stan wyjściowy przed 1 lipca 
2011 – 337,  
-stan na październik 2012 – 
218 
- stan na październik 2013 – 
173, 
-stan na styczeń 2014 – 166 
- stan docelowy – 46. 

 Liczba stanowisk 
dyspozytorów 
medycznych : 

- stan wyjściowy przed 1 lipca 
2011 r. – 416, 
- stan na  październik 2013 r. – 
319, 
- stan na styczeń 2014 – 310 
  - stan docelowy – 207  
 

 Przeprowadzenie kampanii 
społecznej na rzecz 
podniesienia 
bezpieczeństwa 
niechronionych 
uczestników ruchu 
drogowego 

 Przeprowadzenie badań 
stosowania pasów 
bezpieczeństwa 

 Przeprowadzenie badań 
postaw i zachowań dot. 
przekraczania dozwolonej 
prędkości 

 Przeprowadzenie badań 
wysokości społeczno-
ekonomicznych kosztów 
wypadków drogowych w 
Polsce w 2012 r. na 
podstawie rozszerzonej 
metodologii 

 Przeprowadzenie szkolenia 
z zasad uspokajania ruchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet środków europejskich 
Budżet państwa (MIR) 
 
 
 
 
 
 
Budżet państwa (MIR) 
 
 
 
Budżet państwa (MIR) 
 
 
 
Budżet państwa (MIR) 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet państwa (MIR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 456 832,22 zł 
3 472 516,61 zł 
łącznie 7 929 348,83 brutto 
 
 
 
 
 
258 300,00 zł brutto 
 
 
 
28 413,00 zł brutto 
 
 
 
92 250,00 zł brutto 
 
 
 
 
 
 
 
234 315,00 zł brutto 
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drogowego dla 
projektantów i 
samorządowych 
zarządców dróg 

 Opracowanie analizy stanu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce w 
2012 r. 

 Opracowanie kwartalnych 
monitoringów stanu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce 

 
 
 
 
Budżet państwa (MIR) 
 
 
 
 
Budżet państwa (MIR) 

 
 
 
 
24 600,00 zł brutto 
 
 
 
 
12 300,00 zł brutto 
 
 

 

Osiągnięte efekty:  
Rozwój systemu ratownictwa medycznego (działanie 12.1), w tym: 

 Zakończono rozbudowę, remont, doposażenie 4 centrów urazowych, 

 Zakończono modernizację oraz doposażenie 23 szpitalnych oddziałów ratunkowych
 (
zapewniono 

dostęp do lądowiska dla 6 szpitalnych oddziałów ratunkowych), 

 Zakończono budowę /remont 13 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych, 

 Zakończono budowę i doposażenie 9 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zgodnie ze stanem na 
dzień 16.05.2014 r. łącznie sfinansowano budowę 11 baz LPR z udziałem środków unijnych), 

 Zmniejszono liczbę dyspozytorni medycznych  
 
Ad. Opracowanie i przyjęcie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD)  Narodowego 
Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (NPBRD): Zadanie polegające na opracowaniu 
nowego wieloletniego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) zostało w pełni wykonane. NPBRD 
określa nowe cele w brd w Polsce w horyzoncie czasowym do 2020 r. i uwzględnia w swoich założeniach 
dokumenty programowe UE oraz ONZ, a także odnosi się od innych strategii krajowych. Projekt NPBRD został 
poddany szerokim konsultacjom społecznym i  w dn. 20.06.2013 r. przyjęty przez KRBRD.  
W dn. 02.07. 2013 r. Rada Ministrów przyjęła informację o przyjęciu NPBRD przez KRBRD. Pełna treść NPBRD  
znajduje się pod adresem http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/narodowy-program-brd-2013-
2020. 

Ad. Opracowanie i przyjęcie przez KRBRD  Programu Realizacyjnego na rok 2013 (PR 2013): Zadanie 
polegające na opracowaniu PR 2013 (do NPBRD) zostało w pełni wykonane. Przyjęty w dn. 20.08.2013 r. przez 
KRBRD dokument wyznaczał konkretne działania dla instytucji zajmujących się brd, a jego głównym zadaniem 
była realizacja celów zawartych w NPBRD.  
PR 2013 określał czas wykonania poszczególnych zadań oraz wskazywał liderów odpowiedzialnych za ich 
wdrożenie. PR 2013 był  programem jednorocznym i zawierał 56 szczegółowych działań w zakresie poprawy brd 
w obszarze inżynierii, nadzoru, ratownictwa i opieki powypadkowej oraz edukacji, a także legislacji i badań 
naukowych.  Pełna treść PR 2013 znajduje się pod adresem http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-
brd/program-realizacyjny-2013.  
34 działania zostały zrealizowane w całości, 13 częściowo (tzn. nie osiągnięto zakładanych wartości wskaźników 
/ trwały zaawansowane prace / zrealizowano część elementów składających się na działanie), a 9 nie zostało 
zrealizowanych (tzn. nie podjęto realizacji w 2013 r. lub prace w 2013 r. były w niskiej fazie zaawansowania). 
Szczegółowe informacje nt. przyczyn niepełnego zrealizowania działań lub całkowitego braku realizacji znajdują 
się w rocznym sprawozdaniu KRBRD za 2013 r. pt. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania 
realizowane w tym zakresie w 2013 r. (http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-
2013/36-artykuly/80-sprawozdania). 
Sekretariat KRBRD prowadził regularny, kompleksowy monitoring  stopnia zaawansowania realizacji 
poszczególnych działań. 

Ad. Opracowanie projektu Programu Realizacyjnego na lata 2014-2015 (PR 2014/15): Zadanie polegające na 
opracowaniu PR 2014/15 (do NPBRD) zostało w pełni wykonane. Przyjęty w dn. 27.03.2014 r. przez KRBRD 
dokument zawiera zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki określone w NPBRD, określa czas wykonania 
poszczególnych zadań, liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz wyznacza zestaw wskaźników 
pokazujących stopień realizacji zadania oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Priorytetowe obszary interwencji na lata 2014 -2015 to zarządzanie prędkością oraz ochrona pieszych. 

http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/narodowy-program-brd-2013-2020
http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/narodowy-program-brd-2013-2020
http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2013
http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2013
http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2013/36-artykuly/80-sprawozdania
http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2013/36-artykuly/80-sprawozdania
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Dodatkowym priorytetowym obszarem interwencji mającym na celu podnoszenie sprawności funkcjonowania 
całego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest podejmowanie działań systemowych. 
Podobnie, jak przy PR 2013 zadania będą na bieżąco monitorowane przez Sekretariat KRBRD, a ich efekty będą 
opisane w corocznym sprawozdaniu KRBRD oraz dodatkowo w sprawozdaniu okresowym za lata 2012-2016, 
zgodnie zasadami ewaluacji opisanymi w NPBRD. 
Pełna treść PR 2014/15 znajduje się pod adresem http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-
realizacyjny-2014-2015.   

Ad. Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego: działanie zrealizowane. 

Ad. Przeprowadzenie badań stosowania pasów bezpieczeństwa: działanie zrealizowane. 

Ad. Przeprowadzenie badań postaw i zachowań dot. przekraczania dozwolonej prędkości: działanie 
zrealizowane. 

Ad. Przeprowadzenie badań wysokości społeczno-ekonomicznych kosztów wypadków drogowych w Polsce w 
2012 r. na podstawie rozszerzonej metodologii: działanie zrealizowane. 

Ad. Przeprowadzenie szkolenia z zasad uspokajania ruchu drogowego dla projektantów i samorządowych 
zarządców dróg: działanie zrealizowane. 

Ad. Opracowanie instrukcji racjonalnego stosowania lokalnych ograniczeń prędkości na drogach 
samorządowych: Prace w 2013 r. w niskiej fazie zaawansowania. Wstępny projekt instrukcji został opracowany 
przez GDDKiA, a następnie przekazany przez SKRBRD do konsultacji wśród podmiotów zainteresowanych 
wdrożeniem jednolitych zasad określania prędkości dopuszczalnych na sieci dróg samorządowych. Jednakże 
efekt konsultacji był niezadowalający ze względu na zbyt mały odzew ww. instytucji, a analiza nadesłanych uwag 
wykazała konieczność całkowitej zmiany koncepcji pracy nad projektem instrukcji. 

Ad. Opracowanie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 r.: Działanie zrealizowane. 

Ad. Opracowanie kwartalnych monitoringów stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: Działanie 
zrealizowane. 

Ad. Opracowanie metodologii oceny kosztów/korzyści podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego:  Działanie zrealizowane częściowo. Założenia metodologiczne zostały opracowane i 
przekazane do roboczych konsultacji. Ich wynik wskazuje na konieczność dalszego procedowania oraz 
opracowania katalogu wskaźników redukcji wypadków.  

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  zgodnie z planem. 
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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 podjęte w 2013 r.: 

Instytucjonalne/programowe 
Efektywne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności stosowania skutecznych środków 
zapobiegających wypadkom przy pracy w branżach i zakładach o wysokich wskaźnikach wypadkowości, 
wspomagane są działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi w zakresie zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy. Inspektorzy pracy realizują również zadania w 
zakresie prewencji wypadkowej w ramach systemu różnicowania składki  
na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.  

W 2013 r. inspektorzy pracy prowadzili – jako zadanie stałe zawarte w programie działania PIP – kontrole 
przestrzegania przez pracodawców przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870). Poddano analizie 8 260 

http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2014-2015
http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/program-realizacyjny-2014-2015
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dokumentacji powypadkowych u 2 349 pracodawców, zatrudniających łącznie 461,5 tys. pracowników.  
Inspektorzy pracy objęli ukierunkowanymi kontrolami w zakresie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem 
pracy 795 zakładów (zatr. Łącznie ponad 273 tys. osób), w których miało miejsce szczególnie dużo wypadków 
przy pracy. Źródłem informacji w tym zakresie były m.in. bazy danych ZUS IWA o pracodawcach i 
przedsiębiorcach – płatnikach składki wypadkowej, zgłaszających do ubezpieczenia społecznego co najmniej 
10 ubezpieczonych.  

Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone były w trzech grupach podmiotów. Pierwsza grupa to pracodawcy 
kontrolowani powtórnie (pierwsza kontrola w 2011 r.), u których sprawdzono, czy wdrożone środki 
profilaktyczne spowodowały trwałą poprawę warunków pracy. Miarą efektywności tych środków była liczba 
wypadków w okresie czasu od pierwszej kontroli do kontroli sprawdzającej w 2013 r. Druga grupa podmiotów 
to pracodawcy kontrolowani po raz pierwszy w zakresie zagadnień objętych tematyką zadania. Podobnie jak w 
latach poprzednich, celem kontroli było ustalenie rzetelności procesu oceny ryzyka zawodowego i postępowań 
powypadkowych oraz ich wpływu na jakość środków zapobiegających wypadkom. Trzecia grupa – to zakłady, 
które zostały skontrolowane z powodu nie podjęcia lub odstąpienia od udziału w dobrowolnym programie 
prewencyjnym w 2012 r. dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa po zaistniałych 
wypadkach przy pracy. 

W grupie 310 zakładów rekontrolowanych – w okresie od pierwszej kontroli w 2011 r. do czasu ponownego 
podjęcia czynności kontrolnych w 2013 r. – miało miejsce 4 113 wypadków przy pracy. Analizie poddano 1611 
dokumentacji powypadkowych z wypadków, które wydarzyły się w okresie od poprzedniej kontroli (w 10 
przypadkach pracodawcy nie sporządzili protokołów powypadkowych) oraz 980 dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego odpowiadającego pracom, przy których doszło do wypadku (w 21 przypadkach brakowało 
dokumentacji). Inspektorzy pracy oceniali ponad 750 stanowisk pracy w zakresie wdrożenia środków 
profilaktycznych po zaistniałych wypadkach. Tylko w 13 zakładach nie odnotowano wypadków przy pracy w 
okresie od poprzedniej kontroli. Średnia liczba wypadków na jeden rekontrolowany zakład wyniosła około 6 
wypadków przy pracy rocznie, podczas gdy w zakładach kontrolowanych w 2011 roku była to liczba średnio 
8 wypadków przy pracy na zakład na rok (skontrolowano wówczas 686 zakładów pracy). W 297 zakładach 
kontrolowanych w latach 2011-2013, inspektorzy pracy wykryli powtarzalne cechy wypadków w porównaniu 
z poprzednią kontrolą.  

Ponadto w 2013 r. inspektorzy pracy skontrolowali 342 zakłady po raz pierwszy w zakresie tematyki 
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, a także 143 zakłady, które nie podjęły lub odstąpiły od udziału w 
programie prewencyjnym w 2012 r. skierowanym do podmiotów, u których miało miejsce nasilenie wypadków 
przy pracy. W grupie zakładów kontrolowanych po raz pierwszy w zakresie zagadnień objętych tematyką ww. 
zadania poddano kontroli 2682 dokumentacje powypadkowe oraz 1239 dokumentacji ocen ryzyka 
zawodowego związanych z pracami, przy których doszło do tych wypadków. W zakładach, które odstąpiły od 
programu prewencyjnego było to odpowiednio 923 dokumentacje powypadkowe oraz 454 dokumentacje 
oceny ryzyka zawodowego. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego 
wskazywania przez zespoły powypadkowe przyczyn, które doprowadziły do zdarzenia oraz niewystarczające 
wnioski i środki profilaktyczne. 

Łącznie w ramach kontroli w zakresie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których 
miało miejsce szczególnie dużo wypadków przy pracy,  inspektorzy pracy wydali 854 decyzje, w tym 14 decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyn i 6 decyzji wstrzymania pracy oraz skierowali do pracodawców 643 
wystąpienia z 1710  wnioskami. Ponadto ukarali 36 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną 
kwotę 41 750 zł, wobec 25 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego, a także skierowali 1 
wniosek do sądu o ukaranie oraz 1 zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
Wobec 2 zakładów inspektorzy pracy wnioskowali do ZUS o podwyższenie o 100%  składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. 

W 2013 r. w ramach działań wspierających kontrole zakładów, w których odnotowano największą liczbę 
wypadków przy pracy, inspektorzy pracy przeprowadzili program prewencyjny, którym objęto 1 375 
pracodawców. Jego celem było przybliżenie pracodawcom tematyki oceny ryzyka zawodowego, ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz eliminowania zagrożeń wypadkowych. Spośród 
pracodawców uczestniczących w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych 623 podjęło czynności 
samokontrolne oraz działania dostosowawcze na podstawie specjalistycznej listy zagadnień „Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. Realizacja programu odbywała się w oparciu o materiały 
dydaktyczne przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Łącznie przekazano uczestnikom ponad 11,7 tys. 
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egz. Takich publikacji. Kontrole sprawdzające realizację programu prewencyjnego przeprowadzono u 128 
pracodawców. 
Po każdym ze spotkań szkoleniowych rozdawane były ankiety ewaluacyjne dot. programu prewencyjnego PIP.  
Ok. 32% respondentów (200 pracodawców) odesłało wypełnione ankiety. Na ich podstawie opracowano 
informacje dotyczące motywacji, jakimi kierowali się uczestnicy programu oraz ocen rezultatów ich udziału w 
programie. Jako główny powód udziału w programie prawie 50 % pracodawców – uczestników programu 
prewencyjnego – wskazało chęć poprawy warunków pracy, natomiast 38 % - udział w szkoleniu 
organizowanym przez PIP oraz możliwość spotkania z inspektorem pracy.   

W 2013 r. inspektorzy pracy realizowali także zadania, polegające na motywowaniu pracodawców do 
efektywnych działań w zakresie prewencji wypadkowej za pomocą zróżnicowanej składki wypadkowej. W 
ramach przeprowadzonych kontroli stwierdzili 267 przypadków podania do ZUS nieprawidłowych danych 
zawartych w 214 drukach ZUS IWA. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie podawania liczby 
osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (103 przypadki) i poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
ogółem (89 przypadków). O nieprawidłowościach powiadomiono jednostki organizacyjne ZUS, podając 
równocześnie dane prawidłowe.   Ponadto inspektorzy pracy skierowali do ZUS 164 wnioski o podwyższenie 
składki wypadkowej o 100% pracodawców, u których w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące 
naruszenie przepisów bhp.  

Kontrole przestrzegania obowiązków w zakresie postępowania powypadkowego, a zwłaszcza stosowania przez 
pracodawców właściwych wniosków i środków profilaktycznych zapobiegających kolejnym wypadkom przy 
pracy od wielu lat wykazują utrzymujący się wysoki poziom uchybień i nieprawidłowości. Wyniki działań 
nadzorczo-kontrolnych prowadzonych w formie rekontroli w zakresie efektywności działań zapobiegających 
wypadkom przy pracy, wykazują znacząco mniejszą skalę naruszeń przepisów bhp w tym zakresie. Jednym z 
priorytetów w działalności Państwowej Inspekcji Pracy są kampanie informacyjne i programy prewencyjne 
adresowane do możliwie największej liczby adresatów, wspomagające działania nadzorczo-kontrolne. 
Istotnym uzupełnieniem różnorodnych form oddziaływania PIP jest udział inspektorów pracy w systemie 
zróżnicowanej składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego – zależnej od zagrożeń zawodowych 
występujących w kontrolowanym zakładzie oraz skutków wypadkowych tych zagrożeń.  

Efektywne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
ukierunkowane są na egzekwowanie obowiązków pracodawców w zakresie zapewnienia skutecznych środków 
zapobiegających wypadkom przy pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących prawidłowego ustalania 
okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy. Istotnym wsparciem działań kontrolnych PIP są 
programy informacyjno-prewencyjne adresowane do wszystkich podmiotów zaangażowanych w uzyskanie 
realnej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. 

Finansowanie: 
W ramach budżetu PIP przeznaczonego na działalność bieżącą. 

Osiągnięte efekty:  
W 23,5 % skontrolowanych dokumentacji z wypadków przy pracy, nieprawidłowości dotyczyły 
nieprzestrzegania obowiązku niezwłocznego przystępowania zespołu powypadkowego do ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku. Utrudniało to lub uniemożliwiało rzetelne ustalenie okoliczności zdarzenia 
oraz wskazanie wszystkich jego przyczyn, co stwierdzono w 83% kontrolowanych dokumentacji. Inspektorzy 
pracy wydali 334 decyzje, skierowali do pracodawców 5 707 wniosków dotyczących przestrzegania zasad 
prawidłowego ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ukarali mandatami karnymi 69 
pracodawców winnych popełnienia wykroczeń. Ponadto skierowali 11 wniosków o ukaranie do sądów, a także 
10 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z powodu powtarzających się, 
rażących naruszeń przepisów bhp, inspektorzy pracy skierowali wnioski do ZUS o podwyższenie o 100% składki 
na ubezpieczenie wypadkowe dla 15 pracodawców.  

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

 
 
Narzędzie 53: Wzrost świadomości w zakresie kształtowania warunków pracy przez powszechny rozwój 
kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie 
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Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa i ochrony ludności (w tym 
usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, PIP 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym, kuratoriami oświaty, szkołami ponadgimnazjalnymi i innymi placówkami oświatowymi, 
uczelniami wyższymi, ochotniczymi hufcami pracy, samorządami oraz partnerami społecznymi realizuje 
program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”. 
Podstawowym jego celem jest przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do 
bezpiecznego wykonywania pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i 
podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i 
bezpiecznych warunków pracy. Państwowa Inspekcja Pracy corocznie finansuje publikację podręczników  
i płyt z uzupełniającym materiałem audiowizualnym, które wraz z przygotowanymi poradnikami przekazywane 
są nauczycielom gotowym realizować program podczas zajęć z uczniami. W trakcie realizacji programu 
korzystają z pomocy ekspertów PIP.  

Realizując kampanię Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao „Młodzi pracownicy – 
bezpieczny start”, PIP rozpoczęła działania na rzecz edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i 
praworządności w środowisku pracy. Liczba adresatów tej działalności od 2009 roku stale wzrasta, co obrazuje 
poniższy wykres.  
 

 
 
Ogółem w latach 2006-2013 w zajęciach poświęconych problematyce ochrony człowieka w środowisku pracy, 
zorganizowanych w ramach programu, uczestniczyło ponad 300 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący lekcje w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” często 
wnioskowali o przeprowadzenie zajęć przez przedstawicieli inspekcji pracy.  

W roku szkolnym 2012/2013 w pogadankach z inspektorami pracy i pracownikami OIP wzięło udział ponad 10 
tysięcy uczniów.  
Jedną z ciekawszych form zajęć dla uczniów szkół o profilu zawodowym realizowanych przez niektórych 
inspektorów pracy (np. w OIP Bydgoszcz) były praktyczne lekcje w formie wyjazdów do zakładów pracy 
połączone, np. ze szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bhp stosowanych przez 
pracowników na ich stanowiskach pracy w danym zakładzie produkcyjnym prezentowane uczniom jako 
przykłady „dobrych praktyk”. Tak przeprowadzone zajęcia praktyczne zdecydowanie bardziej przemawiają do 
wyobraźni młodych ludzi niż lekcje polegające na przekazywaniu teorii. 

W celu popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa pracy w Okręgowych Inspektoratach Pracy 
organizowane były też szkolenia i prelekcje dla uczniów, konkursy, dni otwarte OIP, ponadto uczniowie 
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uczestniczyli w kiermaszach, piknikach, konferencjach, w targach i giełdach pracy oraz innych imprezach 
tematycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne dla młodzieży. Z dużym zainteresowaniem spotkał 
się po raz pierwszy zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie 
pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. 

Dzięki współpracy z władzami uczelni i nauczycielami akademickimi na uczelniach wyższych w 
województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim realizowano program „Kultura 
bezpieczeństwa”. Program realizowano w formie wykładów, prelekcji i seminariów, których tematyka ustalana 
była w zależności od charakteru uczelni.  

Aby zwiększyć zasięg oddziaływania programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” jego założenia 
promowane były w ramach kampanii informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy skierowanych do młodzieży, 
np. „Bezpiecznie od startu”. Badania ewaluacyjne wykonane po zakończeniu kampanii wskazuję, że obejmuje 
swoim zasięgiem 9,1% populacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wskazane jest zatem dalsze 
podejmowanie działań o charakterze popularyzatorskim mających większy zasięg w grupie młodzieży i 
młodych pracowników.  

Zmniejszenie liczby wypadków jest również przesłaniem kampanii społecznej „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Zasadniczym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego 
oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Adresatami działań 
informacyjnych są wszystkie osoby narażone na utratę zdrowia lub życia w związku z wykonywaniem pracy 
rolniczej.  

W 2013 r. na potrzeby działań medialnych przygotowane zostały liczne materiały,  
w tym przede wszystkim banery oraz spoty reklamowe – telewizyjny i radiowe – zwracające uwagę na 
przyczyny i okoliczności wypadków, do których dochodzi podczas wykonywania pracy rolniczej. Realizują 
założenia kampanii, w tym związane z popularyzacją wiedzy na temat bhp, opracowano jednolite materiały 
szkoleniowe – cykl pięciu filmów instruktażowych, w których przedstawiono zagrożenia związane z 
wykonywaniem pracy rolniczej i życiem na wsi, a także sposoby na ich ograniczanie bądź eliminowanie. Filmy 
zostały wydane na płytach DVD i posłużą jako narzędzia dydaktyczne w działaniach edukacyjnych 
prowadzonych przez inspektorów pracy i partnerów PIP.  

Docelowo mają również być wykorzystywane przez rolników do samokształcenia w zakresie bhp.  
Aby zwiększyć zasięg i dostępność materiałów edukacyjnych, wszystkie filmy umieszczono na stronie 
internetowej kampanii www.bhpwrolnictwie.pl.  

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” to tytuł kampanii Państwowej Inspekcji Pracy zaplanowanej na lata 
2013-2015, prowadzonej we współpracy z ZUS. Głównymi adresatami prowadzonych działań są pracownicy i 
pracodawcy zatrudnieni w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych – w szczególności w 
przemyśle przetwórczym wyróżniającym się negatywnie pod względem liczby poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy. Prowadzone działania mają na celu inspirowanie do zmiany postaw poprzez popularyzację 
wzorców kulturowych bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście 
ochrony życia i zdrowia własnego oraz współpracowników.   

W ramach działań PIP promujących zmianę zachowań w przetwórstwie przemysłowym w 2013 roku 
wyprodukowano m.in. 30-sekundowy spot, który emitowany był w telewizji publicznej  
i stacjach prywatnych we wrześniu, październiku oraz grudniu. Kolejna odsłona kampanii medialnej planowana 
jest na drugą połowę 2014 roku.  

Przestrzeganie prawa w małych zakładach pracy może ułatwić udział w programie „Zdobądź dyplom PIP”. 
Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z 
których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający do 9 pracowników. Idea 
programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP 
narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące 
w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Dzięki 
zgłoszeniu do udziału w programie pracodawca zyskuje: wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy, 
bezpłatne szkolenie, w trakcie którego inspektorzy pracy pokażą jak korzystać z przygotowanych materiałów, 
wyjaśnią jakie wymagania prawne i standardy bhp powinien spełnić pracodawca, aby uczynić zakład pracy 
bardziej bezpiecznym. 

http://www.bhpwrolnictwie.pl/
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Przedstawione powyżej przedsięwzięcia realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy wynikają z konieczności 
stałego wspierania pracodawców w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i mają służyć zwiększaniu 
świadomości w procesie prawidłowego kształtowania warunków pracy, co docelowo może wpłynąć na 
zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych powodowanych niskim stanem bezpieczeństwa i 
warunków pracy. 

W 2013 r. w Centralnym instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym zakończono realizację II 
etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – obejmującego lata 2011-
2013 ustanowionego na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2010 z 
dnia 21 września 2010 r.   

Celem głównym programu w II etapie było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych 
i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i 
systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób 
zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia 
związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych 
i społecznych. 

Finansowanie: 
Środki wydatkowane na działania prowadzone przez CIOP-PIB wynosiły 9,4 mln zł. 

Osiągnięte efekty:  
W roku szkolnym 2012/2013 do programu „Kultura bezpieczeństwa” przystąpiły 372 szkoły ponadgimnazjalne 
z całej Polski (najwięcej z województw: śląskiego, łódzkiego i lubelskiego), w których 980 nauczycieli 
przeprowadziło zajęcia z zakresu objętego programem dla ponad 48 tysięcy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W porównaniu do roku 2012 udział wzrósł odpowiednio o 27 szkół, 77 nauczycieli oraz 
ponad 3 tysiące uczniów.  

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” nauczyciele akademiccy oraz inspektorzy pracy i pracownicy 
OIP przeprowadzili zajęcia z zakresu tematycznego programu dla łącznie 8.607 studentów, czyli dla niemal 
trzykrotnie większej grupy niż w roku poprzednim (3.022 studentów w 2012 roku). 

W programie CIOP-PIB „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – obejmującego lata 2011-2013uzyskano 
ponad 1030 produktów, w tym w 2013 r. 592 produkty o charakterze rozwiązań technicznych, organizacyjnych 
i społecznych. Kilkanaście z nich było nagrodzonych na wystawach międzynarodowych i krajowych oraz 
objętych ochroną patentową.  
 
Liczbowe ujęcie uzyskanych wyników przedstawia poniższa tabela: 

Zalecenia, wytyczne, kryteria, listy kontrolne, rozwiązania organizacyjne 122 

Rozwiązania techniczne 59 

Projekty normatywów higienicznych (NDS, NDN, MDE) 43 

Metody pomiaru parametrów środowiska pracy, procedury analityczne 60 

Projekty norm 156 

Propozycje zmian w uregulowaniach prawnych 4 

Stanowiska, procedury badawcze, procedury oceny zgodności 71 

Narzędzia i programy komputerowe, bazy danych, serwisy 53 

Materiały informacyjne (w tym w wersji internetowej) 250 

Materiały szkoleniowe +programy edukacyjne 95 

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, poradniki, broszury) 121 

Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia oraz targi, kampanie informacyjne 203 

W 2013 r. działalność CIOP-PIB promująca i upowszechniająca opracowane rozwiązania była prowadzona m.in. 
podczas branżowych targów i wystaw krajowych i zagranicznych. Ponadto organizowano konferencje, 
warsztaty, seminaria oraz konkursy, a także inne formy aktywności, m.in. wspierające rozwój Forum Liderów 
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Bezpiecznej Pracy i Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.  W sumie zorganizowano lub 
współorganizowano 13 konferencji (12 ogólnopolskich i 1 międzynarodową), 26 seminariów, warsztatów, 
szkoleń, 7 konkursów (3 dla dorosłych i 4 dla uczniów szkół podstawowych) oraz 4 wystawy plastyczne. W 
przedsięwzięciach tych uczestniczyło łącznie ok. 14,5 tys. osób.   

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

 
 
Narzędzie 54: Poprawa warunków pracy przez powszechny rozwój kultury bezpieczeństwa pracy 

Narzędzie 54: Poprawa warunków pracy przez powszechny rozwój kultury bezpieczeństwa pracy 

Strategiczne zadanie państwa 9SRK 2020): Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
CIOP-PIB, GIS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
 
Programowe/instytucjonalne: 
Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ukierunkowanych poprawę 
warunków pracy w przedsiębiorstwach, w ramach II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i 
warunków pracy” (2011-2013). 
 
Na bieżąco prowadzone były w szerokim zakresie zróżnicowane działania upowszechniające i wdrażające 
wyniki Programu mające na celu wprowadzenie do praktyki polskich przedsiębiorstw instrumentarium 
umożliwiającego poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.   
 
Problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii upowszechniano podczas  krajowej wystawy (giełdy) 
wynalazków, 2 edycji targów krajowych i 2 zagranicznych. Rozwiązania i wyroby prezentowane na imprezach 
targowo-wystawienniczych w 2013 r. zdobyły m.in srebrny medal (w konkursie Brussels Eureka). 
Działania upowszechniające zrealizowane w 2013 r. objęły w sposób bezpośredni ok. 33 tys. osób – uczniów 
szkół podstawowych, studentów, pracowników i pracodawców.   
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. Wyniki prac realizowanych 
w programie są ponadto udostępnione na stronach internetowych CIOP-PIB, a stopień wykorzystania tych 
zasobów lokuje Instytut na 4. miejscu wśród polskich instytucji badawczych w rankingu międzynarodowym 
Webometrics. 
 
Ocena kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach. 
W 2013 r. w CIOP-PIB realizowane były badania dotyczące oceny kultury bezpieczeństwa w polskich 
przedsiębiorstwach.  
W ramach zadania „Ocena związku psychospołecznych warunków pracy i cech osobowościowych pracowników 
z organizacyjną i indywidualną kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach transportu drogowego” 
przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie wytycznych i zaleceń dla pracodawców i pracowników w 
zakresie tworzenia wysokiej kultury bezpieczeństwa powiązanej z kształtowaniem korzystnych 
psychospołecznych warunków pracy.  
W ramach zadania „Wpływ zarządzania wiedzą z zakresu BHP na kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie” 
opracowano narzędzia do zbierania informacji na temat zarządzania wiedzą z zakresu BHP oraz kultury 
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, przeznaczone dla pracowników oraz specjalistów ds. BHP, które 
zweryfikowano na podstawie badań pilotażowych. Na podstawie przeprowadzonych badań właściwych 
przedstawiono diagnozę  stanu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz określono zależności między 
obszarami zarządzania wiedzą w obszarze BHP a obszarami kultury bezpieczeństwa. 

 
Dostarczenie narzędzi wspierających kształtowanie kultury bezpieczeństwa (np. plakaty) 
W 2013 r. zorganizowano XXII edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy  
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pn. „Stres XXI wieku”, w wyniku której uzyskano oryginalne projekty plakatów promujących we współczesnej 
formie problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Stres stał się tematem 
konkursu, ponieważ rosnące tempo życia powoduje, że jest on coraz bardziej powszechny, wysuwa się na 
czoło zagrożeń dla dobrostanu człowieka i jest przyczyną wielu groźnych chorób cywilizacyjnych. Na konkurs 
napłynęło 130 projektów plakatów, 50 z nich zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogu. 
 
Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez organizowanie kampanii 
społecznych dotyczących bezpieczeństwa pracy (z wykorzystaniem konferencji, seminariów, warsztatów, 
przedsięwzięć plenerowych) 
 W 2013 r. zrealizowano 3 społeczne kampanie informacyjne: „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”, „Przez 
innowacje do bezpieczeństwa” oraz „Partnerstwo dla prewencji”. Opracowano 6 informacji prasowych, 
ukazało się 95 publikacji na stronach internetowych, 9 publikacji prasowych oraz 2 relacje telewizyjne i 1 
radiowa. Koordynowano 25 przedsięwzięć (edukacyjnych, technicznych i organizacyjnych) realizowanych w 
ramach kampanii społecznych przez oficjalnych partnerów, tych kampanii, w których bezpośrednio 
uczestniczyło ok. 2,6 tys. osób. 
Kampania pn. „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”  
(realizowana w ramach służb państwowych programu wieloletniego) 
W ramach kampanii przez Instytut zostały zorganizowane / współorganizowane: 

 Konferencja pt. „Bezpieczna praca i nauka w szkole” (Nowe Miasto Lubawskie, 12 kwietnia 2013 r.)  

 Konferencja pt. „Bezpieczna praca i nauka w szkole” (Działdowo, 25 września 2013 r.)  
Instytut koordynował też organizację przedsięwzięć przeprowadzonych przez partnerów kampanii:  

 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy  
dla nauczycieli i wychowawców z placówek oświatowych Gminy Michałowice 
organizator: Lyreco Polska S.A. (Michałowice, 18 września 2013 r.) 

 „Dzień bezpieczeństwa” dla dzieci i rodziców 
organizator: Sela sp. Z o.o. (Zielona Góra, 30 września 2013 r.) 

 
Kampania pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”  
(realizowana w ramach służb państwowych programu wieloletniego) 
W ramach kampanii były zorganizowane / współorganizowane: 

 Konferencja pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa w gazownictwie” (Andrychów, 14 maja 2013 
r.)  

 Konferencja pt. „Bezpieczeństwo na wysokości” (Karsy k. Ożarowa, 27 czerwca 2013 r.) 

 Konferencja pt. „Innowacyjność w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy” (Sopot, 19 września 2013 
r.)  

 Konferencja pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa w przemyśle” (Wałbrzych, 7 października 
2013 r.)  

 Konferencja pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa” (Gdańsk, 23-24 października 2013 r.)  

 Seminarium pt. „Świadomy – Odpowiedzialny – Bezpieczny” (Rabka, 8-9 maja 2013 r.)  

 Seminarium pt. „Świadomy – Odpowiedzialny – Bezpieczny” (Ustroń, 2-3 października 2013 r.)  

 Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw (Warszawa, 28 lutego 2013 r.) 
Instytut koordynował też organizację przedsięwzięć przeprowadzonych przez partnerów kampanii:  

 10 szkoleń on-line  
organizator: Partnerstwo, Ostrołęka (kwiecień-czerwiec 2013 r.) 

 wizyty techniczne: 
w POLBRUK S.A. (Florczaki k. Łukty, 22 maja 2013 r.) 
w Placówce Straży Granicznej (Banie Mazurskie, 4 lipca 2013 r.) 
na budowie Term Warmińskich (Lidzbark Warmiński, 12 lipca 2013 r.)  
organizator: Ogólnopolskie Stow. Pracowników Służby BHP, oddział Olsztyn 

 Szkolenie pt. „Innowacyjność w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy”  
organizator: Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stow. Pracowników Służby BHP 
(Poznań, 5 czerwca 2013 r.) 

 II regionalne seminarium pt. „Innowacyjne metody szkoleń w dziedzinie bhp”  
organizator: Słupski Ośrodek Szkolenia i Usług BHP – P.POŻ. Perfex s.c.  
(Zwartowo, 27 września 2013 r.) 

 programy dla pracowników i podwykonawców pt.: „Świeć przykładem”,  
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„Zgłoś zagrożenie”, „Dzień Ergonomii”, „Ergonomia Sprzedaży” 
organizator: Lyreco Polska S.A. (Sokołów, wrzesień-październik 2013 r.) 

 „Warsztaty Bezpieczeństwa”  
organizator: Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice (Pabianice, wrzesień 2013 r.) 

 Pokaz innowacyjnego sprzętu bhp dla przedstawicieli spółek gazowych  
organizator: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.(Poznań, 28 października 2013 r.) 

 „Dzień BHP”  
organizator: Grupa Żywiec S.A. Browaru w Elblągu (Elbląg, 28 października 2013 r.)  

 Działania na rzecz bhp 
organizator: NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. Z o.o. (Niepołomice) 

  
Kampania pn. „Partnerstwo dla prewencji” 
W latach 2012 – 2013 Instytut realizował polską edycję europejskiej kampanii informacyjnej z cyklu „Zdrowe 
i bezpieczne miejsce pracy”, koordynowanej w UE przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy, zatytułowaną  „Partnerstwo dla prewencji”. W 2013 r. w ramach kampanii zorganizowano:  

− 5 sesji warsztatowych dla pracowników i kadry kierowniczej nt. komunikacji w zakresie 
bezpieczeństwa dla pracowników firmy Pfleiderer Grajewo S.A.  (Żabia Wola k. Warszawy, marzec-
kwiecień). 

− Warsztaty „Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie i jej wpływ na efektywność pracowników” (Lublin, 
15 maja 2013 r.). 

− Konferencję pt. „Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”. Współpraca: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, NSZZ „Solidarność„ (Gdańsk, 14 czerwca 
2013 r.). 

− Warsztaty dla  społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli związków zawodowych pn. 
„Partnerstwo dla prewencji. Współpraca pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli na rzecz 
bezpieczeństwa pracy w firmie”.  Współpraca: NSZZ „Solidarność”, Oddział w Siedlcach (Siedlce, 20 
sierpnia 2013 r.). 

− Seminarium „Partnerstwo dla prewencji”. Współpraca:  Politechnika Częstochowska (Częstochowa, 
17 października 2013 r.).   

− Konferencję “Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w firmie”. Współpraca: Polpharma S.A. 
(Starogard Gdański, 22 października 2013 r.). 

− Konkurs „Safety Culture Award”. Współpraca: Kirschstein&Partner (czerwiec – październik 2013 r.) 
− Konferencję i warsztaty „Kultura bezpieczeństwa pracy”. Współpraca: Kirschstein&Partner (Kraków, 

29-30 października 2013 r.). 
− Wystawy plakatów i fotografii dot. tematyki bezpieczeństwa pracy ( Warszawa, Łódź, styczeń-

grudzień 2013 r.). 
− Dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii. 

 
Promowanie wśród przedstawicieli przedsiębiorstw nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
służących poprawie kultury i bezpieczeństwa pracy, m.in. podczas targów i wystaw. 
Konferencje,  seminaria,  szkolenia  
Instytut zorganizował/współorganizował następujące konferencje i seminaria:  

− Seminarium szkoleniowe dotyczące szkoleń metodą e-learningu  (Jabłonna, 24-25 stycznia 2013 r.) 
− XVI Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu „Noise Control 2013” (Ryn, 26-29 maja 2013 

r.) 
− Konferencja pt. „Czy maszyna może nie stwarzać zagrożeń?”  

w ramach targów ITM Polska 2013  (Poznań, 5 czerwca 2013 r.)  
− Seminarium szkoleniowe pt. „Prawo własności intelektualnej oraz społeczna odpowiedzialność 

biznesu” (Poznań, 5 czerwca 2013 r.) 
− 3 seminaria szkoleniowe na temat bezpieczeństwa maszyn (Karsy, Rejowiec Fabryczny, 9-11 

października 2013 r.) 
− Seminarium szkoleniowe pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Zamość, 18 października 2013 r.) 
− Seminarium szkoleniowe dotyczące nowoczesnych metod oceny ryzyka zawodowego związanego 

z narażeniem na hałas oraz psychospołecznych aspektów pracy (Warszawa, 18-19 listopada 2013 
r.) 
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− Konferencja pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa i 
higieny pracy” (Warszawa, 22 listopada 2013 r.) 

Targi, giełdy 
Instytut brał udział w następujących przedsięwzięciach wystawienniczych:  

− Giełda Polskich Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w roku 2012 
(Warszawa, 5-7 lutego 2013 r.) 

− Salon „Nauka dla Gospodarki” Międzynarodowych Targów ITM Polska 2013  (Poznań, 4-7 czerwca 
2013 r.)  

− Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych (Łódź, 17-18 października 2013 r.)  
− Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2013  (Düsseldorf,  

5-8 listopada 2013 r.) 
− Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 

2013 (Bruksela, 14-16 listopada 2013 r.)  
Wystawy  
Instytut zorganizował/współorganizował następujące wystawy plastyczne:  

− Wystawa plakatów pn. „Stres XXI wieku” (Warszawa, 29 października 2013 r) 
− Wystawa prac plastycznych pn. „Stres XXI wieku” (Warszawa, 29 października 2013 r) 
− Wystawa prac plastycznych pn. „Bezpieczna szkoła” (Węglowice, 17 maja 2013 r.) 
− Wystawa prac plastycznych pn. „Moje miejsce do nauki – ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne” (Nowe 

Miasto Lubawskie, 22 czerwca 2013 r.) 
 

Promowanie zaangażowania pracodawców i pracowników w działania zmierzające do poprawy warunków 
pracy poprzez organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy  
Promowaniu zaangażowania pracodawców i pracowników w działania zmierzające do poprawy warunków 
pracy służy min. Organizowany corocznie Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.  W 2013 r. 
zorganizowano 41. Edycję tego konkursu. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach: „A”– rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, „B”– prace naukowo-badawcze.  Celem konkursu jest inspirowanie i 
upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących 
poprawie warunków pracy i ochronie człowieka w środowisku pracy – w jak największej liczbie zakładów i dla 
jak największej liczby pracowników – przez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod 
oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań 
organizacyjnych.  Na 41. Edycję Konkursu nadesłano 70 prac w kategorii – Rozwiązania techniczne i 
organizacyjne (zastosowane w praktyce) oraz 6 prac w kategorii – Prace naukowo-badawcze (do wykorzystane 
w praktyce).  
 
Upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i 
pracodawców. 
W ramach prowadzenia i rozwijania działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w 2013 r. organizowano 
spotkania i konferencje, podczas których przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów prezentowali oraz dzieli 
się dobrymi praktykami z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy. Zorganizowano m.in.: 

 Spotkanie zespołu roboczego FL „Usługi, Logistyka, Obronność”  (siedziba oddziału 
warszawskiego DB Schenker Sp z o.o. w Młochowie k/Nadarzyna, 18 stycznia 2013 r.) 

 Spotkanie zespołu roboczego FL „Gazownictwo” (CIOP-PIB, Warszawa, 8 lutego 2013 r.) 

 Spotkanie w Grupie Ożarów S.A. i wymiana dobrych praktyk bhp między przedsiębiorstwami z 
różnych branż  (Grupa Ożarów S.A. Karsy k. Ożarowa, 12 lutego 2013 r.) 

 Konferencję pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa w gazownictwie” (Kocierz, 14-15 maja 2013 
r.) 

 Konferencję pt. „Praca na wysokości” (27 czerwca 2013 r., Karsy k. Ożarowa) 

 Spotkanie i prezentację dobrych praktyk bhp w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży 
Granicznej w Kętrzynie (Placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, 4 lipca 2013 r.) 

 XVI Konferencję Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa” 
(Gdańsk, 23-24 października 2013 r.) 

Prowadzone były też działania na rzecz wspierania pracodawców poprzez upowszechnianie dobrych praktyk – 
rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgłaszanych do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków 
Pracy.  W 2013 r. odbyła się 41. edycja tego konkursu. 



133 

 

Finansowanie: 
Na powyższe działania CIOP-PIB przeznaczył 12,17 mln zł z budżetu państwa (w ramach Programu 
wieloletniego). 

Osiągnięte efekty:  
W ramach zakończonego w 2013 r. II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy” uzyskano ponad 1030 produktów, w tym w 2013 r., 592 produkty o charakterze rozwiązań 
technicznych, organizacyjnych i społecznych (łącznie w obu częściach  A i B  programu) tj.:  

A – programu realizacji zadań w zakresie służb państwowych, finansowanej ze środków będących w dyspozycji 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (358 produktów),   

B – programu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, finansowanej ze środków będących w 
dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (244 produkty). 

Uzyskane wyniki/produkty pozwoliły na: 

 Opracowanie podstaw do wdrażania nowych dyrektyw i monitorowanie implementacji dyrektyw już 
wdrożonych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym 5 dyrektyw podstawowych 
89/391/EWG; 89/654/EWG; 89/656/EWG; 98/24/WE; 2009/104/WE. 

 Rozwój krajowego systemu monitorowania stanu bezpieczeństwa i warunków pracy poprzez 
opracowanie: 

− projektów normatywów higienicznych (NDS, NDN, MDE)  -  43 
− metod pomiaru środowiska, procedur analitycznych  - 60 
− projektów norm   -  156 
− propozycji zmian w uregulowaniach prawnych   -   4 

 Udoskonalenie systemu oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii 
wyrobów, systemów zarządzania i kompetencji personelu poprzez: 

− budowę stanowisk i aparatury badawczej  -  29 
− opracowanie metod i procedur oceny zgodności  -   42 

 Wspomaganie oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy poprzez opracowanie 
narzędzi, serwisów internetowych, programów komputerowych i baz danych – 53 

 Udoskonalenie rozwiązań i środków stosowanych w przedsiębiorstwach i innych organizacjach dla 
poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy obejmujące: 

− rozwiązania techniczne i organizacyjne -    83 
− kryteria, wymagania i zalecenia do poprawy warunków pracy  -   98 

 Transfer wiedzy na rzecz podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy do przedsiębiorstw i innych organizacji obejmujący:  

− materiały informacyjne (w tym w wersji internetowej)  -   250 
− programy i materiały szkoleniowe  -  95 
− wydawnictwa zwarte (np. monografie, poradniki)   - 121 

W 2013 r. zorganizowano lub współorganizowano 13 konferencji (12 ogólnopolskich i 1 międzynarodową),  
26 seminariów, warsztatów, szkoleń, 7 konkursów (3 dla dorosłych i 4 dla uczniów szkół podstawowych) oraz 4 
wystawy plastyczne. W przedsięwzięciach tych uczestniczyło łącznie ok. 14,5 tys. osób.   

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

 
Narzędzie 55: Zwiększenie skuteczności kontroli legalności zatrudnienia 

Narzędzie 55: Zwiększenie skuteczności kontroli legalności zatrudnienia 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego). 

Podmiot wiodący: 
PIP 

Podmioty współpracujące:  
MSW, ZUS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
W 2013 r. zostało uwzględnionych kilka wniosków legislacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, wielokrotnie 
zgłaszanych w poprzednich latach, w szczególności dotyczących: 

 wyeliminowania odpowiedzialności cudzoziemca za nielegalne wykonywanie pracy, wynikające z braku 
zawarcia z nim przez podmiot powierzający wykonywanie pracy wymaganych umów o pracę lub umów 
cywilnoprawnych(wniosek uwzględniony w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji 
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw); 

 umieszczenia Państwowej Inspekcji Pracy w katalogu podmiotów, którym – w zakresie niezbędnym do 
realizacji ustawowych zadań – udostępnia się dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (wniosek uwzględniony w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, która wchodzi w życie od 1 maja 2014 r.). 

 
Instytucjonalne: 
W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 23,4 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W 22,5 tys. podmiotach objętych kontrolą pracę wykonywało 
blisko 807,8 tys. osób, w tym 252,6 tys. osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz ponad 6,1 tys. 
prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą (samozatrudnionych). Zweryfikowano legalność 
zatrudnienia ponad 177,7 tys. osób, w tym ponad 38 tys. wykonujących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych lub samozatrudnienia. Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową – 
według definicji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – ujawniono w 20,2% 
kontrolowanych podmiotach (w 2012 r. – 18,8%, w 2011 r. – 18,1%).  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których –  
na podstawie wyników kontroli z lat poprzednich – przewidywano wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń 
prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: handlu (36% ogółu kontroli), przetwórstwa 
przemysłowego (18%), budownictwa (16%) oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych (7%). Wśród 
kontrolowanych dominowały zakłady o zatrudnieniu do 9 osób (71% kontroli) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 
osób (22%). 

Najbardziej szkodliwe z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych formy nielegalnego zatrudnienia, tj. 
zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby 
zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, stwierdzono w 18% 
kontrolowanych podmiotów (w 2012 r. – 16%, w 2011 r. – w 15%). Nieprawidłowości te dotyczyły 7,4% osób 
objętych kontrolą, tj. liczby blisko 13,1 tys. pracobiorców. 

W zakresie kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców w 2013 r. inspektorzy 
pracy przeprowadzili 2026 kontroli. Zagadnienia te były badane podczas każdej kontroli podmiotu, w którym 
stwierdzono powierzenie pracy cudzoziemcom nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego 
UE/EOG lub Szwajcarii, niezależnie od tego, czy dotyczył ich obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę, czy też 
byli zwolnieni z tego obowiązku. Ogółem kontrolom poddano 1890 podmiotów powierzających pracę 13,6 tys. 
cudzoziemców ze 114 państw, w tym blisko 10,7 tys. cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa 
członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii.   

Najwięcej podmiotów kontrolowanych należało do sekcji gospodarki: przetwórstwo przemysłowe (21%), 
handel i naprawy (21%), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (12%) oraz budownictwo (10%). Analogicznie 
jak w latach ubiegłych większość stanowiły podmioty małe, zatrudniające do 9 osób (45%) oraz od 10 do 49 
osób (24%). 

Naruszenia prawa stwierdzono w ponad 50% skontrolowanych podmiotach, przy czym nielegalne 
wykonywanie pracy przez cudzoziemców – tj. bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium RP bądź podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy, bez wymaganego 
zezwolenia na pracę, na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, bądź bez 
zawarcia wymaganych umów – ujawniono w 221 podmiotach, tj. w blisko 12% skontrolowanych zakładów (w 
2012 i 2011 r. – w 11% podmiotów). 

W toku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzonych w 2013 r. inspektorzy pracy 
wykazali nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 494 cudzoziemców (3,6% objętych kontrolą), tj. o 
23% mniej takich przypadków niż w 2012 r. (644) i o 45% mniej niż w 2011 r. (901). Stwierdzono nielegalną 
pracę obywateli 38 państw (w 2012 r. – 33, w 2011 r. – 34).   

Przy kontrolach legalności zatrudnienia cudzoziemców podstawowe znaczenie ma współpraca ze Strażą 
Graniczną. Współdziałanie PIP ze Strażą Graniczną opiera się na Porozumieniu Głównego Inspektora Pracy i 
Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad współdziałania 
Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. 

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 91 wspólnych kontroli ze Strażą Graniczną oraz 34 kontrole na 
wniosek tej formacji. Do Straży Granicznej skierowano 180 powiadomień o przypadkach nielegalnego 
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wykonywania pracy przez cudzoziemców, które ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy. 

W 2013 roku Straż Graniczna objęła kontrolami legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
1011 podmiotów.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracował w drodze zawartego Porozumienia między Prezesem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych a Głównym Inspektorem Pracy z 5 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania 
organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. 

Finansowanie: 
W ramach budżetów instytucji realizujących narzędzie. 

Osiągnięte efekty:  
Inspektorzy pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia obywateli RP skierowali do pracodawców ponad 
11,6 tys. wystąpień zawierających 16,9 tys. wniosków, wydali 1240 poleceń ustnych, ukarali 1393 osób 
grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę blisko 1,6 mln zł, wobec 2053 osób zastosowali 
środki oddziaływania wychowawczego, do sądu skierowali 2485 wnioski o ukaranie. Na podstawie ustaleń  
z kontroli legalności zatrudnienia obywateli RP inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 168 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W wyniku kontroli dotyczących zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy: wydali ogółem 430 decyzji, 
skierowali do pracodawców 719 wystąpień z 1727 wnioskami, wydali 86 poleceń ustnych, ukarali 136 osób 
grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 152,4 tys. zł, wobec 181 osób zastosowali środki 
oddziaływania wychowawczego, do sądu skierowali 223 wnioski o ukaranie, w 2 przypadkach zawiadomili 
prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Natomiast w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Straż Graniczną, wobec 301 cudzoziemców zostały 
wydane decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w stosunku 
do 81 cudzoziemców wnioskowano o wydanie decyzji o wydaleniu. W wyniku kontroli skierowano do sądu 
wnioski o ukaranie: 
289 pracodawców – w związku z powierzeniem cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, 
126 cudzoziemców – w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. w efekcie prowadzonych kontroli skierował do Państwowej 
Inspekcji Pracy 72 informacje dotyczące zaobserwowanych niepożądanych zjawisk, celem wyjaśnienia zgodnie 
z właściwością PIP. Jednocześnie na skutek informacji otrzymanych z PIP w 2013 r., zostało przeprowadzonych 
przez ZUS 199 kontroli płatników składek. 

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

 
Narzędzie 56: Rozwijanie systemu zarządzania wiekiem kadr gospodarki 

Narzędzie 56: Rozwijanie systemu zarządzania wiekiem kadr gospodarki 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): Modernizacja systemu kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie 
przekwalifikowania pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw 

Podmiot wiodący: 
PARP 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Instytucjonalne: 
Przygotowano, przetestowano i poddano ewaluacji na grupie polskich przedsiębiorstw (głównie MMSP) 
standardy zarządzania wiekiem.  
Standardy są dostępne pod adresem http://www.parp.gov.pl/index/index/2610  

Finansowanie: 
Na działania prowadzone w ramach tego narzędzia wydatkowano 2 235 249,38 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Do końca 2013 roku wsparciem objęto grupę ponad 3000 pracowników z ponad 1000 przedsiębiorstw (96% 
MMSP). Standardy wdrożono w ponad 150 MMSP. (W 2013 roku wsparciem objęto 75 pracowników z 4 
przedsiębiorstw) 

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

 

http://www.parp.gov.pl/index/index/2610
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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

17
, 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

18
, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

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

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
W 2013 r. nie były realizowane działania z zakresu tego narzędzia. 

Finansowanie: 
 

Osiągnięte efekty:  
 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Działania z zakresu tego narzędzia będą realizowane począwszy od drugiej połowy roku 2014. 

 
 
Narzędzie 58:  Polityka imigracyjna – w zakresie migracji zarobkowej –uwzględniająca potrzeby rynku pracy 

Narzędzie 58:  Polityka imigracyjna – w zakresie migracji zarobkowej –uwzględniająca potrzeby rynku pracy 

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

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MSW 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Dnia 12 grudnia 2013 r. została przyjęta nowa ustawa o cudzoziemcach, wprowadzająca tzw. jednolite 
zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca (weszła w życie 1 maja 2014 r.) 

Programowe: 
W grudniu 2013 roku projekt Planu wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny 
i postulowane działania” został przyjęty przez międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji oraz skierowany do 
konsultacji społecznych. 

Instytucjonalne: 
Na koniec 2013 r. finalizowane były prace nad stworzeniem ogólnopolskiej bazy danych zezwoleń na pracę 
oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. 

Finansowanie: 
Fundusz Pracy , art. 108 pkt 34, z ogólnej puli środków na wykonanie modyfikacji Aplikacji Centralnej w 
ramach umowy na utrzymanie i rozwój Aplikacji Centralnej w wysokości 986, 440 zł. 

Osiągnięte efekty:  
Rozwiązania prawne i instytucjonalne w dużej mierze odpowiadają potrzebom polskiego rynku pracy, które 
koncentrują się w takich sektorach jak rolnictwo, budownictwo, handel i opieka domowa przy pracach 
prostych, często o charakterze krótkookresowym. Konieczne jest jednak przygotowanie rozwiązań 
odpowiednich dla prawdopodobnego zwiększenia tego zapotrzebowania w przyszłości, dostosowania 
rozwiązań krajowych w zakresie pracy krótkookresowej cudzoziemców do zmian prawa UE przyjętego w 2014 
r. oraz eliminacja obecnych niedoskonałości. 

Ulepszono funkcjonalność Aplikacji Centralnej dzięki rozszerzeniu o informacje o zezwoleniach na pracę 
cudzoziemców oraz oświadczeniach podmiotów o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

                                                           
17

Prace o tym charakterze określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych  
Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.). 
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Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie realizowane jest  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: 
Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych oraz wydłużania  
wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej. 

Podmiot wiodący: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MSW 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne: 
Dnia 12 grudnia 2013 r. została przyjęta nowa ustawa o cudzoziemcach, która m.in. zmienia ustawę o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie rozszerzenia kategorii cudzoziemców, którzy będą mieli 
możliwość uzyskania statusu osoby bezrobotnej i tym samym dostęp do usług publicznych służb zatrudnienia. 
 
Programowe: 
Kontynuowane było działanie portalu Powroty.pl w ramach portalu Zielona Linia, na tej stronie osoby 
powracające lub rozważające powrót do Polski mogą dowiedzieć się o formalnościach związanych z powrotem 
oraz możliwościach podjęcia aktywności ekonomicznej w Polsce (informacje są zawarte na portalu, ale można 
również zadać pytanie, na które odpowiada zespół ekspertów). 

W grudniu 2013 roku projekt Planu wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny 
i postulowane działania” został przyjęty przez międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji oraz skierowany do 
konsultacji społecznych. 

Trwały prace nad dokumentem programowym „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i 
wytyczne”.  

Finansowanie: 
Bez kosztów. 

Osiągnięte efekty:  
Dzięki zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozszerzony zostały kategorie 
cudzoziemców, którzy będą mieli możliwość uzyskania statusu osoby bezrobotnej i tym samym dostęp do 
usług publicznych służb zatrudnienia. 

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

 
Narzędzie 60:  Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i rozwój poprzez sport 

Narzędzie 60:  Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i rozwój poprzez sport 

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

Podmiot wiodący: 
MSiT 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Instytucjonalne: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje i wspiera szereg działań mających na celu popularyzację kultury 
fizycznej i wzrost poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie. 
Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane dla zwiększenia uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych formach sportu i rekreacji oraz zachęcenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 
organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej i sportu do rozszerzenia oferty 
pozalekcyjnych zajęć sportowych. W ramach zajęć sportowych dla uczniów finansowanych z Funduszu Zajęć 
Sportowych Dla Uczniów organizowane były zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, 
upowszechnianie pływania i upowszechnianie lekkiej atletyki, którymi objętych było  łącznie w 2013 roku 
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115 438 uczestników . 

Programowe: 
Dla zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa MSiT realizuje program upowszechniania sportu różnych 
grup społecznych i środowiskowych poprzez upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, w środowisku 
akademickim, upowszechnianie sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz na rzecz 
Polonii i Polaków za granicą wykorzystując prozdrowotne, społeczne i edukacyjne walory sportu. Zadania w 
tym obszarze, dofinansowane ze środków pochodzących z Budżetu Państwa a realizowane przez organizacje 
pozarządowe (stowarzyszenie i fundacje) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury fizycznej dały 
możliwość podjęcia aktywności fizycznej przez 2 648 294 osób.  

W ramach realizacji programu Sport Wszystkich Dzieci łącznie dofinansowano realizację 7637 przedsięwzięć z 
obszaru sportu dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 626 270 uczestników. Realizowane zadania w 
znacznym stopniu wpłynęły na pobudzenie działalności organizacji pozarządowych realizujących 
przedsięwzięcia ukierunkowane na sport i aktywność fizyczną dla dzieci i młodzieży. 

W ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” w 2013 roku na 2255 obiektach Orlik 
dofinansowaniem zostało objętych 3329 Animatorów, zajmujących się organizacją zajęć sportowych. 
Animatorzy w czasie 9 miesięcy trwania projektu przeprowadzili 1790 000 jednostek zajęć oraz 50 570 imprez i 
zawodów sportowo-rekreacyjnych. 

Należy podkreślić również organizację ogólnopolskich przedsięwzięć sportowych realizowanych  
w oparciu o bazę obiektów „Moje Boisko - Orlik 2012” - Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Orlik 
Basketmania, Orlik Volleymania oraz Turniej piłki ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach”.  
W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano udział 196 895 dzieci i młodzieży. 
W ramach promocji sportu osób niepełnosprawnych został wydany 16-stronicowy dodatek  
do Magazynu Integracja nt. sportu osób niepełnosprawnych. Dodatek dotarł do co najmniej 30 000 
czytelników. Wydana została książka „Medaliści Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012”, skierowana do 6 000 
odbiorców. Opracowano i wydano biuletyny: „Jeżyk” (Olimpiady Specjalne Polska), „Sport Niesłyszących” 
(Polska Federacja Sportu Niesłyszących) i informacyjno- metodycznego „Sprawni-Razem”.  

Ponadto, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne, przeprowadziło kampanię informacyjnej na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Kampania miała na celu promowanie wartości przeciwdziałających 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych. A w szczególności promowanie aktywności sportowej i w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W ramach zadania zostały wydrukowane billboardy, na których 
pojawił się wizerunek osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także 9 rodzajów haseł, których celem 
było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szacuje się, że 
kampania dotarła do około 2 min. osób. 

Dodatkowo, Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło w 2013 r. prace nad przygotowaniem nowego 
dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki rozwoju sportu - Programu Rozwoju Sportu do roku 2020. 
Planuje się, że dokument zostanie ukończony i przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2014 r. 
 
W roku 2013 realizowano także szereg działań dotyczących poprawy stanu infrastruktury sportowej poprzez 
dofinansowanie inwestycji ujętych w  Programie rozwoju inwestycji sportowych, oraz Wojewódzkich 
wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej. 

Program rozwoju inwestycji sportowych ma na celu ogólną rewitalizację bazy sportowej i przeciwdziałanie 
procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie 
technicznym. Niezmiernie istotnym aspektem jest utrzymywanie wysokiego standardu istniejących zasobów 
infrastrukturalnych – stanowiących ogromny potencjał rozwoju bazy sportowej – poprzez ich modernizację i 
gruntowne remonty. Jednocześnie, program ten uwzględniał zróżnicowane możliwości finansowe i 
organizacyjne podmiotów. Wielokrotnie bowiem budowę nowego obiektu sportowego przez samorządy 
lub inne jednostki ograniczają bariery finansowe lub przestrzenne, natomiast istnieje możliwość wykorzystania 
i zmodernizowania zasobów już istniejących. Wśród realizowanych inwestycji, oprócz kompleksowych 
remontów i modernizacji całych obiektów sportowych (kubaturowych oraz obiektów zewnętrznych), 
dofinansowywane były także pojedyncze elementy infrastruktury, niezbędne do jej prawidłowej i bezpiecznej 
eksploatacji, np. remont ogrodzenia, wymiana nawierzchni sportowych, modernizacja systemu nawadniania, 
itp. Wiele spośród zrealizowanych w ramach tego programu inwestycji stanowi modernizacja szkolnej 
infrastruktury sportowej, służącej jednocześnie klubom sportowym. Część projektów prowadzi także do 
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podwyższenia poziomu sanitarnego zapleczy sanitarno-szatniowych obiektów sportowych. W 2013 roku 
realizowano łącznie 86 umów dotacji. Zakończono i rozliczono realizację 16 zadań inwestycyjnych. 

Wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej to działania, w ramach których realizowana jest 
budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej takiej jak: sale gimnastyczne, kryte 
pływalnie, hale sportowe i sportowo-widowiskowe, bieżnie, skocznie w dal, boiska sportowe, stadiony 
miejskie, sztuczne lodowiska, a także zaplecza szatniowo-sanitarne, pawilony sportowe, kompleksy sportowo-
rekreacyjne itp. Dofinansowanie udzielane jest na realizację inwestycji budowanych w ramach programów 
uchwalanych przez sejmiki województw. W 2013 roku realizowano łącznie 474 umowy dotacji. Zakończono i 
rozliczono realizację 182 zadań inwestycyjnych. 

Finansowanie: 
Na realizację wskazanych w sprawozdaniu zadań przeznaczono: 
-  ze środków pochodzących z Budżetu Państwa kwotę  17 580 350 zł; 
-  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę  209 360 763 zł;* 
-  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów kwotę  11 853 420 zł; 
 
*Z tego 16.389.589 zł na działania w ramach Programu rozwoju inwestycji sportowych (86 umów dotacji) oraz 
156 304 303 zł na działania w ramach Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej (474 
umowy dotacji [umowy zawarte w roku 2013 i w latach poprzednich]), na pozostałe zadania 36 666 871zł. 

Osiągnięte efekty:  
- 115 438 uczestników zajęć sportowych dla uczniów; 
- 2 648 294 osoby objęte zadaniami upowszechniania sportu w społeczeństwie; 
- 7 637 przedsięwzięć sportu dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 626 270 uczestników; 
- na 2255 obiektach Orlik przeprowadzono 1 790 000 jednostek zajęć i 50 570 imprez i zawodów sportowo-
rekreacyjnych; 
- w 4 ogólnopolskich turniejach na obiektach Orlik udział 196 895 dzieci i młodzieży; 
- przekaz kampanii dotarł do około 2 milionów osób. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadania były realizowane 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: 
MAIC 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Instytucjonalne/programowe: 
1) Wspieranie inicjatyw i projektów podejmowanych przez środowiska pozarządowe na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijania kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa.  
a) organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z procedurą wskazaną 

w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
b) nagrody o charakterze szczególnym dla uczestników i laureatów ogólnopolskich konkursów 

dotyczących zagadnień informatycznych oraz korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych  

2) Rozwijanie współpracy administracji rządowej z interesariuszami rozwoju cyfrowego (organizacje 
pozarządowe, biznes) 
a) działania realizowane w związku z Porozumieniem w sprawie kontynuacji programu internetyzacji 

polskich bibliotek publicznych (zawarte w lipcu 2012 r. i obowiązujące do lipca 2015 r.), którego 
sygnatariuszami są oprócz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Orange S.A oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

b) aktywność Lidera Cyfryzacji w Polsce  
3) Prace programowe w obszarze rozwoju cyfrowego związane z perspektywą finansową UE na lata 2014-

2020 
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4) Działania Zespołu Pełnomocnika Ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji  
5) 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”)  

Finansowanie: 
1)  

a) wydatkowano 3,118 mln zł z budżetu  MAC oraz rezerwy celowej (poz. 29)  
b) wydatkowano 147,5 tys. zł. z budżetu MAC oraz rezerwy celowej (poz. 29) 

2)  
a) działania partnerów społecznych finansowane  ze środków pozabudżetowych: Orange Polska S.A. 

(wartość darowizny wyniosła ok. 5,5 mln zł),  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja 
Billa i Melindy Gates  (wartość przekazanego sprzętu informatycznego ok. 2,62 mln zł, koszt szkoleń 
informatycznych ok. 390 tys. zł).  

b) działania w ramach bieżącej działalności MAC 
3) działania w ramach bieżącej działalności MAC 
4) wydatkowano 72,5 tys. zł w ramach PO KL (z czego 85% ze środków EFS, zaś 15% z budżetu MAC) 
5) Na realizację zadań partnera Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” przekazano w 2013 r. dotację celową 

w kwocie  6,7 mln zł 

Osiągnięte efekty:  
1)  

a) Przeprowadzone zostały dwa postępowania konkursowe na realizację zadań publicznych z zakresu 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych (Upowszechnianie 
korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne 
na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego). Dofinansowanych zostało 19 projektów 
edukacyjnych o charakterze ponadregionalnym. Projekty dotyczyły różnych aspektów rozwoju 
cyfrowego: praktycznych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie, 
podstaw programowania komputerów, edukacji medialnej i cyfrowej, aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, twórczego wykorzystania zasobów  i narzędzi cyfrowych na rzecz społeczności 
lokalnych, idei otwartego rządu  i dostępu do informacji publicznej, praw użytkowników sieci oraz 
zagrożeń wiążących się z korzystaniem z technologii cyfrowych. Działania podjęte przez fundacje, 
stowarzyszenia i związki w ramach projektów dotyczyły przeprowadzenia zajęć szkoleniowych 
i warsztatowych oraz opracowania i dystrybucji materiałów edukacyjnych i dydaktycznych (poradniki, 
kursy, scenariusze) dedykowanych dla różnych grup społecznych tj. uczniów, młodzieży, osób 
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych (materiały w języku migowym), grupy wiekowej 55+, 
opiekunów pracowni komputerowych, nauczycieli, bibliotekarzy oraz animatorów społecznych.  

b) W ramach innych form wsparcia dla inicjatyw pozarządowych ufundowane zostały stypendia dla 
uczestników XX edycji Olimpiady Informatycznej (umożliwiające udział w Obozie Naukowo – 
Treningowym im. Antoniego Kreczmara), nagrody dla najwybitniejszych nauczycieli w historii 
Olimpiady Informatycznej, a także nagrody dla laureatów ogólnopolskich konkursów dla placówek 
oświatowych na realizację projektów edukacyjnych bazujących na wykorzystaniu TIK (Program 
eTwinning) 

2)  

a) Działania realizowane przez partnerów społecznych w związku  z Porozumieniem w sprawie 
kontynuacji programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych obejmowały zapewnienie 
bibliotekom bezpłatnego dostępu do Internetu o najwyższej możliwej w danej lokalizacji 
przepustowości  (Program „Orange dla bibliotek”), wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz 
szkolenia i aktywizację cyfrową społeczności skupionych wokół placówek (Program Rozwoju 
Bibliotek). W programie „Orange dla bibliotek” uczestniczyło 3,2 tys. placówek bibliotecznych. 
Przeprowadzony został również nabór do trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Objęła ona 480 
placówek bibliotecznych, do których dostarczonych zostało ponad 1,7 tys. różnych urządzeń 
cyfrowych (komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, aparatów cyfrowych) wraz z 
podstawowym oprogramowaniem. W szkoleniach informatycznych wzięło udział ponad 450 
bibliotekarzy, zaś w szkoleniach dotyczących rozwoju bibliotek ponad 2 tys. bibliotekarzy i lokalnych 
liderów. Realizowane były również działania na rzecz wzmacniania całego systemu bibliotek 
publicznych w Polsce (m.in. uruchomienie platformy e-learningowej).  
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b) W lipcu 2013 r. z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji powołane zostało 
Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, będące nieformalnym zrzeszeniem 
parterów instytucjonalnych podejmujących i wspierających działania związane z upowszechnianiem 
edukacji cyfrowej oraz budowaniem akceptacji dla przemian cywilizacyjnych wynikających z rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sygnatariuszami Porozumienia zostały dotychczas 35 
podmioty (instytucje publiczne, firmy prywatne, organizacje społeczne), które zadeklarowały 
podejmowanie konkretnej aktywności na rzecz realizacji jego celów. Powołane zostały również 
eksperckie zespoły zadaniowe, w tym Zespół zadaniowy ds. kształcenia ustawicznego oraz edukacji 
cyfrowej seniorów oraz Zespół zadaniowy ds. wczesnej nauki kodowania, których działalność będzie 
się koncentrować na wypracowywaniu wspólnych stanowisk oraz koncepcji działań w kluczowych 
kwestiach związanych z upowszechnianiem kultury społeczeństwa informacyjnego. 

3) Prowadzone były prace nad Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, który został przyjęty 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewidziane w nim rozwiązania będą miały decydujący 
wpływ na realizację zadań dotyczących zwiększenia poziomu wykorzystania technologii cyfrowych w 
perspektywie długoterminowej (do roku 2020). W ramach osi Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 
(zaplanowana alokacja 159,5 mln EUR) przewidziane zostały cztery rodzaje działań na rzecz aktywnego 
uczestnictwa w kulturze cyfrowej:  

 wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji  i aktywizacji, 

 wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz e-integracji i  rozwoju kompetencji cyfrowych  z wykorzystaniem 
technologii cyfrowych, 

 przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, których celem jest podniesienie świadomości 
publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych, 

 wykorzystanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK do rozwiązywania istotnych 
problemów społecznych i gospodarczych. 

4) Rozpoczęto realizację projektu w ramach PO KL 2007-2013 pt. „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki 
administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji”, którego 
najważniejszym elementem są studia podyplomowe dla specjalistów zatrudnionych w urzędach centralnej 
administracji rządowej:  

- studia dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę realizowane przez 
Uniwersytet Warszawski, 

- studia z zakresu projektowania i architektury systemów informatycznych dla pracowników komórek 
odpowiedzialnych za teleinformatykę, realizowane przez Wojskową Akademię Techniczną.  

Program studiów umożliwia zarówno indywidualny rozwój zawodowy uczestników poprzez zapoznawanie 
się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi zmieniającej się techniki cyfrowej, jak i 
wzajemną wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych.   W roku 2013  studia 
rozpoczęło  80 osób.  

5) Inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym od 2011 r., którego 
celem jest dotarcie z cyfrową edukacją do dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych 
środowiskach (głównie małe miasta i wsie). W ramach projektu w całej Polsce wyłonieni zostali lokalni 
animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej (2,7 tys. 
certyfikowanych Latarników w całej Polsce).  

Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu przeprowadzono 15 376 zajęć, w ramach których 
przeszkolono 131 310 osób z pokolenia 50+. Każdy z Latarników w kraju przeprowadził średnio 6,37 zajęć. 
Średnio największa liczba zajęć przypadła na Latarników z województw: kujawsko-pomorskiego (17,35), 
śląskiego (10,00) i podlaskiego (8,87). Największą średnią liczbę uczestników gromadzą zajęcia Latarników 
z województw: podlaskiego (10,03), wielkopolskiego (9,33) oraz pomorskiego (8,47). 
W ramach inicjatywy Latarnicy Polski Cyfrowej w 2013 r. realizowanych były również wiele działań 
ukierunkowanych na wsparcie działań Latarników: 
a) udostępniono portal www.latarnicy.pl, będący wszechstronną bazą informacji o działaniach 

podejmowanych przez Latarników oraz dokumentującą ich dotychczasowe dokonania. Opracowano i 
udostępniono nieodpłatnie w portalu latarnicy.pl m.in. następujące materiały: 



142 

 

 Korzystnik Internauty 50+, poradnik dla osób z pokolenia 50+ prezentujący w przystępny 
sposób korzyści, jakie wynikają z nabycia umiejętności cyfrowych, 

 Poznawaj świat przez Internet. Przewodnik dla Latarników Polski Cyfrowej – przewodnik po 
bezpłatnych narzędziach oferowanych przez firmę Google, 

 Poradnik metodyczny dla Latarników: Rekrutacja i prowadzenie zajęć, 

 Kurs e-learningowy dla Latarników, którzy otrzymali grant, 

 9 scenariuszy zajęć latarniczych, odwołujących się do najbardziej popularnych zasobów treści 
i usług dostępnych w Internecie, 

 12 odcinków programu telewizyjnego Latarnicy.pl – emitowanego w TVP1 oraz Telewizji 
Polonia, docierającego każdorazowo do 300-500 tys. widzów, poświęconego różnorodnym 
korzyściom wynikającym z poruszania się w cyfrowym świecie. W programie uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, eksperci, trenerzy i Latarnicy 
Polski Cyfrowej oraz ambasadorowie PCRS i celebryci, 

 4 odcinki wykładu  rof.. Anny Izabeli Brzezińskiej: Pierwszy krok 50+ w Internecie, 

 Raport z badania: Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej pokolenia 45+. 
b) przeprowadzono kampanie promocyjno-informacyjne promujące Projekt systemowy – działania na 

rzecz szerokopasmowego dostępu do internetu i program PCRS, dzięki czemu wizerunek Latarników 
Polski Cyfrowej stał się rozpoznawalny, szczególnie w środowiskach samorządowych i organizacji 
pozarządowych (w tym uniwersytetów III wieku), 

c) zorganizowano Zjazdy Latarników Polski Cyfrowej (1 ogólnopolski oraz 7 regionalnych 
w województwach: łódzkim, kujawsko – pomorskim, świętokrzyskim, opolskim, lubelskim, warmińsko 
– mazurskim oraz dolnośląskim),  

d) realizowano warsztaty tematyczne z lokalnymi liderami oraz zagraniczne wizyty studyjne.  

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

 
 
Narzędzie 62:  Ułatwienie zatrudnienia osób podlegających karze pozbawienia wolności 

Narzędzie 62:  Ułatwienie zatrudnienia osób podlegających karze pozbawienia wolności 

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

Podmiot wiodący: 
MS 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Legislacyjne 
Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1047) 
znowelizowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 2013 r., poz. 907 i 984) w ten sposób, iż w art. 4 
dodano pkt 14 w brzmieniu:  
„14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej 
przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki 
budżetowej, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:  
a) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, 
b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
Przepis ten w określonych sytuacjach zwalniający ze stosowania przepisów wskazanej ustawy, w przypadku 
zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej 
przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki 
budżetowej umożliwia zlecanie np. realizowania inwestycji instytucjom statutowo zobowiązanym do 
zatrudniania osadzonych. 

Instytucjonalne 
Nowelizacje przepisów (Ustawa z dn. 06 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553), Ustawa z 
dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557) i Ustawa z dnia 06 czerwca 
1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555)) wprowadzone w roku 2013 mające na celu 
depenalizację pewnej kategorii przestępstw wpłynęły także na zmiany w strukturze i stanach liczbowych 
osadzonych. Zmniejszeniu uległa zarówno liczba tymczasowo aresztowanych, jak i skazanych w porównaniu do 
roku 2012. Zmniejszenie populacji osadzonych wpływa bezpośrednio na wskaźniki powszechności 
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zatrudnienia.  
Zmienił się również procentowy udział skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładach karnych 
typu półotwartego i otwartego w ogólnej populacji skazanych. Pomimo dużej liczby zwolnień wskaźnik ten 
wzrósł o 0,2%. 
W ramach konsolidacji przywięziennych zakładów pracy, na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie połączenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA i 
Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK (Dz. Urz. MS. Z 2013 r. poz. 234), Podlaska Instytucja 
Gospodarki Budżetowej „Bielik” w Czerwonym Borze z dniem 30 października 2013 r. została włączona do 
Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA. 

Programowe/inwestycyjne: 
Celem udzielania pomocy finansowej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy, utworzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 
zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.) jest wspieranie szeroko 
rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach penitencjarnych, w szczególności 
poprzez:  

 tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących, 

 tworzenie w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej infrastruktury niezbędnej dla działań 
resocjalizacyjnych, 

 modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, 

 organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, 

 organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. 
W 2013 r. pomoc finansowa ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy udzielana była podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności na 
rozwój i modernizację potencjału produkcyjno – usługowego w zakresie sprzyjającym ochronie 
dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy dla osadzonych, a w szczególności na inwestycje w: 

 nowoczesne maszyny i urządzenia; 

 nowe technologie i linie produkcyjne; 

 środki transportu do przewozu skazanych; 

 infrastrukturę niezbędną dla realizacji produkcji i usług; 

 warsztat szkoleniowy dla osadzonych. 

Finansowanie: 
W roku 2013 przychody Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych  oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 
Pracy wyniosły 33 570 911,44 zł, z czego: 

 32 183 919,64 zł stanowiły wpłaty jednostek penitencjarnych SW z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 
skazanych, o których mowa w art. 125 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy; 

 240 810,92 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 2012 ze zwolnień określonych w przepisach art. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 
r. o  zatrudnianiu osób pozbawionych wolności; 

 1.146.180,88 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu, 
uzyskane w wyniku zarządzania tymi środkami w systemie overnight lub ich przekazywania w 
zarządzanie terminowe Ministrowi Finansów. 

W trakcie 2013 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozdysponował środki Funduszu w wysokości  
36 800 555,90 zł na następujące cele: 

 przedsiębiorcom zatrudniającym osoby pozbawione wolności wypłacono ryczałty z tytułu 
zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób w łącznej kwocie 11 044 325,26 zł; 

 podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności udzielono (na  ich wniosek) pomocy 
finansowej w łącznej wysokości 25 756 230,64 zł, w tym: 

 jednostkom sektora finansów publicznych (instytucjom gospodarki budżetowej) przyznane zostały 
dotacje z Funduszu w łącznej kwocie 11 579 488,81zł, 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 na cele jak wyżej w 
kwocie 10 176 741,83 zł oraz pożyczek na kwotę 4 000 000,00 zł. 
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Środki z budżetu Państwa związane z odpłatnym zatrudnieniem osadzonych przy pracach porządkowych oraz 
pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej – w wysokości 90 714 tys. zł 
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń). 
Ponadto wydatkowano środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
wysokości 17 427 tys. zł oraz  środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (na realizację  
szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów) – w wysokości 425 tys. zł (projekt 112 
moduł 1) –  z ewidencji finansowej nie wynika, czy środki te w całości wydatkowane były na realizację 
przedmiotowego działania. 

Osiągnięte efekty:  
Wskaźnik powszechności zatrudnienia osób podlegających karze pozbawienia wolności wzrósł do wartości 
31,54% (średnia wartość 2013 roku). W najlepszych  miesiącach wynosił on nawet 33,4%. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Wydatkowanie środków finansowych, gromadzonych na koncie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych 
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 8 marca 2011 r., 
uzależnione było od wejścia w życie aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 
stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych 
Zakładów Pracy, co nastąpiło dopiero w dniu 11 lutego 2012 r. Okres od uruchomienia środków do dnia 
dzisiejszego, uznać należy za zbyt krótki, ażeby dokonać kompleksowej analizy działalności Funduszu. 

 
 
Narzędzie 63:  Poprawa dostępności do pomocy świadczonej przez inne podmioty niż powiatowe urzędy 
pracy dla osób dążących do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, w tym dla właścicieli nieruchomości 
rolnych, ich współmałżonków i domowników poszukujących alternatywnych źródeł dochodu i zmierzających 
do zaprzestania  prowadzenia działalności rolniczej. 

Narzędzie 63:  Poprawa dostępności do pomocy świadczonej przez inne podmioty niż powiatowe urzędy 
pracy dla osób dążących do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, w tym dla właścicieli nieruchomości 
rolnych, ich współmałżonków i domowników poszukujących alternatywnych źródeł dochodu i zmierzających 
do zaprzestania  prowadzenia działalności rolniczej. 

Strategiczne zadanie państwa (SRK 2020): 
Modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz dywersyfikacja zatrudnienia na obszarach wiejskich, 
wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych umożliwiających specjalizację regionów.  

Podmiot wiodący: 
MRiRW 

Podmioty współpracujące:  
MPiPS 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Instytucjonalne/programowe: 
Dolnośląski ODR we Wrocławiu. 
Przeprowadzono: 
- 70 szkoleń z zakresu agroturystyki dla 859 osób; 
- 5 wyjazdów szkoleniowych z zakresu agroturystyki dla 176 osób; 
- 8 szkoleń z zakresu nabywania nowych umiejętności dla 87 osób i 2 wyjazdy szkoleniowe dla 44 osób z 
zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 
Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie.  
Dla 300 beneficjentów opracowano analizy ekonomiczne gospodarstw, których zadaniem będzie ułatwienie 
podjęcia decyzji o potrzebie reorientacji zawodowej.  
Opracowano Indywidualne Plany Reorientacji Zawodowej dla 4 000 osób. 
Ponad 2 000 osób zostało objętych specjalistycznymi kursami zawodowymi. Kursy specjalistyczne obejmują 
średnio 90 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz obowiązkowo kończą się egzaminem i wydaniem 
zaświadczenia potwierdzającym udział oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności przydatnych do 
podjęcia pracy lub samozatrudnienia w określonym zawodzie.  
Lubelski ODR w Końskowoli. 
Przeprowadzono szkolenia z zakresu agroturystyki. 
Lubuski ODR w Kalsku. 
Przeprowadzono 463 szkoleń i kursów, w których uczestniczyło 8 517 osób z zakresu zdobywania nowych 
umiejętności, ułatwiających zmianę zawodu i odchodzenie od rolnictwa, w tym zasady podejmowania nowej 
działalności, pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu w tym z agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
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Łódzki ODR w Bratoszewicach. 
Przeprowadzono 85 szkoleń z zakresu zasad podejmowania nowej działalności pozarolniczej, rozwoju usług 
pozarolniczych i prowadzenia małych przedsiębiorstw. 
Małopolski ODR w Karniowicach.  
Zorganizowano 26 kursów dla 320 osób w ramach projektu „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla 
małopolskich rolników”. Projekt jest realizowany od 2011 roku. W tym czasie przeszkolono ogółem 1417 osób, 
z czego 357 zaczęło pracować w nowym zawodzie lub podjęło własną działalność gospodarczą. 
Mazowiecki ODR w Warszawie.  
Zorganizowano 2720 szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz pokazów i porad dla łącznie 44 966 osób z 
zakresu zmiany zawodu i uczenia się przez całe życie. 
Opolski ODR w Łosiowie. 
Ponad 6 000 osób uczestniczyło w szkoleniach z zakresu uczenia się przez całe życie ułatwiających zmianę 
zawodu, w tym w dziedzinie agroturystyki. 
Podkarpacki ODR w Boguchwale. 
Zorganizowano 48 konferencji na temat przetwórstwa rolno-spożywczego dla 3290 osób. 
Podlaski ODR w Szepietowie. 
Przeprowadzono ankietyzację 99 osób na temat „Problemy przedsiębiorczości”. 
Udzielono 1692 porad na temat podejmowania dodatkowych źródeł dochodu i zakładania przedsiębiorstw 
oraz zorganizowano 1 seminarium dla 20 osób na ten temat. 
Pomorski ODR w Gdańsku. 
Utworzono zespół ds. aktywizacji siły roboczej na obszarach wiejskich w kierunku pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 
Opracowano „Program strategiczny w zakresie pozarolniczej aktywizacji zawodowej  na obszarach wiejskich 
województwa pomorskiego na lata 2014 -2020”. 
Prowadzony jest projekt szkoleniowy „Nowy zawód – większe możliwości. Szkolenia dla dorosłych osób 
pracujących”. 
Śląski ODR w Częstochowie. 
W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowano szkolenia na temat tworzenia i 
rozwoju przedsiębiorstw oraz zasad pozyskiwania środków na ten cel. 
Świętokrzyski ODR w Modliszewicach. 
W zakresie uczenia się przez całe życie ułatwiające zmianę zawodu udzielono 46 604 porad indywidualnych 
oraz przeprowadzono 1 014 szkoleń dla 16 815 rolników. 
Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie.  
Rozwijano indywidualne doradztwo zawodowe w szczególności w odniesieniu do nowoczesnych technik 
przetwórczych w produkcji rolnej i rybackiej oraz do pozyskiwania środków na inwestycje; opracowano ofertę 
kształcenia z uwzględnieniem lokalnych rynków pracy. 
Wielkopolski PODR w Poznaniu. 
Przeprowadzono: 
- 10 szkoleń wyjazdowych dla 280 osób w dziedzinie agroturystyki. 
- 19 szkoleń wyjazdowych dla 469 osób i 17 szkoleń stacjonarnych dla 413 osób oraz 1 seminarium dla 400 
osób w dziedzinie przedsiębiorczości. 
Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach. 
Przeprowadzono: 
- 19 szkoleń dla 365 osób z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności pozarolniczej; 
- 3 szkolenia z zakresu tworzenia przedsiębiorstw; 
- 3 szkolenia dla 857 osób z zakresu agroturystyki; 
- doradztwo z zakresu przedsiębiorczości dla 881 osób. 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego.  
CDR w swojej działalności skupia się głównie na przygotowaniu doradców rolniczych do realizacji nowych 
zadań, w tym związanych z pozarolniczym rozwojem obszarów wiejskich. Przygotowano broszury i 
przeprowadzono szkolenia z zakresu przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego w utworzonym w 
oddziale w Radomiu centrum szkolenia praktycznego z zakresu przetwórstwa ziarna zbóż, mleka, mięsa, 
owoców i warzyw. 
Przeprowadzono szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (aspekty prawne, innowacyjne metody rozwoju 
przedsiębiorczości, podstawy finansów i zarządzania) dla 309 doradców. 
Zorganizowano XIII edycję konkursu „Sposób na sukces”, promującego podejmowanie działalności 
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pozarolniczej i upowszechniającego dobre przykłady przedsiębiorstw, które swoja działalność prowadzą na 
obszarach wiejskich.  
Zorganizowano XV ogólnopolskie sympozjum agroturystyczne pt. „Doradztwo i komunikacja w turystyce 
wiejskiej” dla 134 osób. 

Ponadto, w 2013 r. opracowane zostały następujące dokumenty: 

 Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin, przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej;  

 Poprawa mobilności międzysektorowej ukrytych zasobów pracy w rolnictwie w celu wykorzystania 
tego potencjału na pozarolniczym rynku pracy. Ocena systemu ubezpieczenia społecznego rolników w 
kontekście uwarunkowań międzysektorowej mobilności  rolników – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ); 

 Analiza nieprodukcyjnych funkcji drobnych gospodarstw w okresie 2007-2013 oraz perspektywy dla 
realizacji funkcji społecznych tych gospodarstw w świetle dokumentów strategicznych i programów 
operacyjnych w nowej perspektywie finansowej – FAPA; 

 Wpływ polityki i programów realizowanych w celu zwiększenia dostępu kobiet ze środowisk wiejskich 
do możliwości zatrudnienia – FAPA; 

 Instrumenty wspierające zmianę pokoleniowa w rolnictwie w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w 
krajach Unii Europejskiej – UMCS; 

 Analiza zmian bezrobocia ukrytego w rolnictwie – IERiGŻ. 

Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi brało udział w pracach nad przygotowaniem Umowy Partnerstwa, 
nadrzędnym dokumentem strategicznym w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020, w celu zapewnienia 
właściwego wsparcia ze środków Polityki Spójności obszarów wiejskich, w tym wspierania reorientacji 
zawodowej rolników i przeciwdziałania ukrytemu bezrobociu. 
 
Legislacyjne: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
prowadziło prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadza zmianę do 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiana polega na umożliwieniu rolnikom dobrowolnego 
kontynuowania ubezpieczenia w KRUS w razie podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia i objęcia z tego 
tytułu obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS.  
 
Inne: W 2013 r. podjęta była wspólna inicjatywa MRiRW i MPiPS polegająca na wystosowaniu apelu do 
marszałków województw, aby dostrzegli w planowanych regionalnych programach operacyjnych potrzebę 
włączenia do pozarolniczego rynku pracy zasobów ludzkich niewykorzystywanych w rolnictwie. Apel był 
jednocześnie elementem dyskusji na temat ograniczania tzw. ukrytego bezrobocia na terenach wiejskich. 

Finansowanie: 
Głównym źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa dla ODR oraz środki Programu 
Operacyjnego  „Kapitał Ludzki”. 

Osiągnięte efekty:  
1. Przeszkolone osoby, zgodnie z wyżej zamieszczonym sprawozdaniem. 
2. Dywersyfikacja źródeł dochodu rodzin wiejskich, w tym rolniczych, poprzez uruchomienie nowych, 

pozarolniczych działalności.  
3. Reorientacja zawodowa mieszkańców wsi. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
1. Zbyt małe środki finansowe na realizację powyższych projektów na obszarach wiejskich. 

 

Etap życia: Starość 
 
Narzędzie 64:  Nowy model opieki nad osobami niesamodzielnymi 

Narzędzie 64:  Nowy model opieki nad osobami niesamodzielnymi 

Strategiczne zadanie państwa: 
Określenie standardów świadczenia usług publicznych (wycena usług publicznych) i wprowadzenie systemu 
zarządzania usługami publicznymi. 
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Podmiot wiodący: 
MZ 

Podmioty współpracujące:  
MPiPS 

Działania podjęte w 2013 r.: 

Programowe: 

Prowadzone były prace nad projektem Programu w zakresie wdrażania założeń długofalowej polityki 
senioralnej w Polsce w obszarze ochrony zdrowia na lata 2016-2020. 

Przygotowywany projekt Programu w zakresie wdrażania założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce w 
obszarze ochrony zdrowia na lata 2016-2020 stanowi katalog działań mających na celu realizację działań 
priorytetowych określonych w dokumencie rządowym pn.: „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w 
Polsce na lata 2014-2020”, przyjętym do realizacji uchwałą Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2013 r.  Nr 238 
(Monitor Polski z 2014r., poz. 118). 

W ramach grupy parlamentarnej funkcjonującej w Senacie, w skład której wchodzi m.in. przedstawiciel Biura 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, prowadzone są prace  
nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Przygotowywany projekt zawiera zarówno 
definicję osoby niesamodzielnej jak i stopni niesamodzielności. W związku z tym, że prace te trwają nadal 
trudno aktualnie wskazać jaki będzie ostateczny kształt projektowanych przepisów.  

Finansowanie: 
Na etapie projektowania. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowano projekt działań wspierających osoby starsze i niesamodzielne 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
W roku 2013 wykonana została między innymi analiza strategii i innych dokumentów międzynarodowych 
dotyczących zdrowego i aktywnego starzenia się oraz opracowywano koncepcje rozwiązań systemowych 
wspierających osoby starsze i niesamodzielne. 

 
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: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MRiRW 

Działania podjęte w 2013 r.: 

Legislacyjne: 
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach  
i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw. Wydłużyła ona wiek emerytalny zarówno mężczyzn, jak i kobiet 
do 67 roku życia.  

Programowe: 
Wsparciem dla osób, które będą podlegać nowym przepisom, jest przyjęty w dniu 24 grudnia 2013 r. przez 
Radę Ministrów odnowiony Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej 
osób w wieku 50+. Główną przesłanką dla opracowania odnowionego Programu był fakt, że od 2008 roku, tj. 
roku w którym przyjęty został obowiązujący dotychczas Program, zaszły istotne zmiany w społeczeństwie i w 
polskiej gospodarce, a także zmieniły się strategiczne kierunki działań zarówno w Unii Europejskiej, w związku 
z przyjęciem Strategii Europa 2020, jak i w Polsce, w związku z przyjęciem nowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 
oraz towarzyszących jej strategii zintegrowanych. 

W odnowionym Programie przeformułowano cele i kierunki działań, zwiększających aktywność zawodową 
osób starszych, pod kątem lepszego ich adresowania oraz większej skuteczności. 

Charakterystyczne dla odnowionego Programu jest przesunięcie akcentów na działania związane z aktualizacją 
i podnoszeniem kompetencji, tak aby osoby po 50 roku życia mogły lepiej radzić sobie w dynamicznie 
zmieniającym się środowisku gospodarczym. Ważne jest jednak, żeby kompetencje nabywane i aktualizowane 
przez te osoby były zgodne z potrzebami rynku pracy. 
Również bardzo wyraźny akcent został postawiony na działania skierowane do pracodawców, majce na celu 
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lepiej przygotować polskie przedsiębiorstwa do zmian struktury demograficznej populacji osób w wieku 
produkcyjnym. Dzięki tym działaniom możliwe będzie także pełniejsze wykorzystanie potencjału kapitału 
ludzkiego grupy starszych pracowników, co powinno przełożyć się na poprawę konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, która także jako całość będzie doświadczać negatywnych skutków 
starzenia społeczeństwa. 
W odnowionym Programie podkreślono także istotne znaczenie dla przyszłej aktywności zawodowej 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Działania w tym zakresie powinny być promowane 
odpowiednio wcześnie, jako profilaktyka dla przedwczesnego wycofywania się z rynku pracy. 

Odnowiony Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ 
uwzględnia także perspektywę działań na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej, których aktywność zawodowa 
wydłuży się w związku z podniesieniem wieku emerytalnego. Jest to realizowane poprzez wprowadzenie 
priorytetów horyzontalnych, których celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie zapewnienia równości 
na rynku pracy (w tym równości płci) oraz wsparcia osób w wieku 60 lat i więcej. Priorytety horyzontalne 
obejmują: 
- wspieranie zatrudnienia kobiet powyżej 50. Roku życia, 
- wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych powyżej 50. Roku życia, 
- wspieranie aktywności osób powyżej 60. Roku życia w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 

lat, 
- wspieranie zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich powyżej 50. roku życia, 
- działania na rzecz utrzymania solidarności międzypokoleniowej.  

Finansowanie: 
Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+  nie posiada 
własnych źródeł finansowania, ponieważ obecnie nie pozwala na to stan finansów publicznych państwa. 
Szereg działań skierowanych do osób w wieku 50 lat i więcej będzie finansowana ze środków publicznych np. 
Funduszu Pracy w ramach nowych rozwiązań skierowanych do tej kategorii osób, zaplanowanych w 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń z realizacji Programu, znaczącym źródłem finansowania zadań zgłoszonych do Programu są 
działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z priorytetów 
inwestycyjnych w nowych programach operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie 
zdrowe i aktywne starzenie się. 

Osiągnięte efekty:  
Opracowano projekt działań wspierających aktywność zawodową osób w wieku 50 plus. 

Ogólna ocena stopnia realizacji zadania (przyczyny trudności, wprowadzone środki zaradcze): 
Zadanie jest realizowane 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: 
MPiPS 

Podmioty współpracujące:  
MEN, MSiT, MG 

Działania podjęte w 2013 r.: 

Programowe: 
15 maja 2013 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął dokument „Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. Raport ten został także w 
2013 r. przyjęty przez Grupę Doradczą Komisji Europejskiej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i został 
opublikowany na oficjalnym portalu ERK. Dokument ten określa kształt oraz scenariusz wdrażania 
zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., nr 237 przyjęty został Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Realizowana była druga edycja otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
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Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 w Priorytecie III 
wyodrębniony został obszar wsparcia Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa obejmujący: 
(1)rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku 
lokalnym, (2)rozwój solidarności międzypokoleniowej oraz (3)działania integrujące seniorów i młodych, 
wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych, a także (4) promocja aktywności społecznej i 
wolontariatu osób starszych.  

MG zaprojektowało działanie (w ramach PRP) dotyczące promowania idei zarządzania zasobami ludzkimi w 
przedsiębiorstwie, w szczególności w sektorze MMŚP oraz wypracowywanie i upowszechnianie narzędzi w tym 
obszarze poprzez:  

 przygotowanie i upowszechnianie narzędzi pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorstw do 
zmian, jakie będą zachodzić na rynku w związku z sytuacją pracowników, w zakresie starzenia się 
społeczeństwa i godzenia życia zawodowego i rodzinnego,  

 opracowanie i wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. 
 
Od 2008 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki realizowany jest  program  „Rekreacja ruchowa osób 
niepełnosprawnych w starszym wieku” skierowany do osób niepełnosprawnych po 50 roku życia. Celem 
programu, który koncentruje się na zwiększaniu udziału osób w wieku 50+ w zajęciach  sportowo-
rekreacyjnych, imprezach i obozach sportowo-rekreacyjnych jest: poprawa spójności społecznej, zwiększenie 
aktywności i efektywności działań organizacji realizujących program sportu osób niepełnosprawnych, 
zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych w starszym wieku – każdy bez względu na 
status społeczny, stopień sprawności i wiek ma prawo do udziału w sporcie, tworzenie oferty alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu oraz promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej  wśród osób 
niepełnosprawnych w starszym wieku.  

Ponadto, od 2007 roku  w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, 
realizowane są działania z zakresu „Wspierania prozdrowotnych  programów aktywności fizycznej”,  które 
koncentrują się na profilaktyce i usprawnianiu osób starszych 50+ i 60+, przez zapewnieniu im możliwości 
systematycznej aktywności oraz stałego wsparcia diagnostyki medycznej w projektach przygotowywanych 
przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. 

Finansowanie: 
Całkowity budżet Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 to 
60 mln zł, w tym w roku 2013 40 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla podmiotów działających w 
sferze pożytku publicznego, realizujących projekty dla osób starszych. Na obsługę programu stanowiły do 5% 
budżetu. 
Kwota dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2009-2013 w roku 2013 wyniosła 1 460 513, 50 zł. 

Na program „Rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych w starszym wieku” przeznaczono kwotę 603 750,00 
zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Na program „Sport dla Wszystkich” przeznaczono kwotę 763 000,00 zł ze środków budżetu państwa.  

Osiągnięte efekty:  
W ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (II edycja 
otwartego konkursu ofert) w roku 2013 zrealizowano 300 projektów w ramach czterech priorytetów 
Programu: I. Edukacja osób starszych, II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i 
międzypokoleniową, III. Partycypacja społeczna osób starszych, IV. Usługi społeczne dla osób starszych.  

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, w 2013 r. złożono 341 
ofert. Dofinansowanie otrzymało 25 projektów. 

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

 

Narzędzie 67 Zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi 

SRKL: Narzędzie 67 Zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi 

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

Podmiot wiodący:  
MZ 

Podmioty współpracujące:  
 

Działania podjęte w 2013 r.: 
Programowe: 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano Projekt Wsparcie systemu kształcenia 
ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. 

Finansowanie: 

Działanie Źródła finasowania Wysokość nakładów 

Projekt  Wsparcie systemu 

kształcenia ustawicznego 

personelu medycznego w 

zakresie opieki geriatrycznej 

realizowany w ramach POKL  

Celem projektu jest poprawa 
opieki nad osobami w wieku 
podeszłym w Polsce poprzez 
podniesienie kompetencji kadr 
medycznych w zakresie opieki 
geriatrycznej. 
Głównym komponentem 
projektu jest realizacja szkoleń 
dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, 
pielęgniarek podstawowej 
opieki zdrowotnej, 
fizjoterapeutów, opiekunów 
medycznych oraz terapeutów 
środowiskowych przez 
podmioty wyłonione w 
procedurze zamówienia 
publicznego oraz przez 
Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego 
(Partnera projektu).  

Budżet środków europejskich  
(POKL działanie 2.3.2 ) 
Europejski Fundusz Społeczny (85%)  
Budżet państwa (15%) 

 
W ramach projektu w 2013 roku, 
na realizację zadań projektowych 
zaplanowano kwotę ogółem 
9 135 062,32 zł, z czego 
wydatkowano 6 083 309,93 zł, czyli 
66,6%. 
 
 
 

 

Osiągnięte efekty:  
W okresie sprawozdawczym zorganizowano: 
   - 30 edycji kursów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie których przeszkolono 486 osób, 
   - 23 edycje kursów dla fizjoterapeutów, w trakcie których przeszkolono 459 osób, 
   - 44 edycje kursów dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie których przeszkolono 1316 
osób, 
   - 4 edycje kursów dla opiekunów medycznych, w trakcie których przeszkolono 98 osób, 
   - 3 edycje kursów dla terapeutów środowiskowych, w trakcie których przeszkolono 67 osób. 

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

W ramach realizacji projektu pewną trudność stanowiło obserwowane niewielkie zainteresowanie lekarzy poz. 
szkoleniami z zakresu opieki geriatrycznej. W celu jej eliminacji podjęto następujące działania zaradcze: 

 zintensyfikowano działania informacyjno-promocyjne (ogłoszenia w prasie branżowej skierowanej do 
lekarzy poz., uruchomiono procedurę uzupełniającej kampanii informacyjno – promocyjnej), 

 nawiązano współpracę z Naczelną Izbą Lekarską ws. upowszechniania informacji o szkoleniach dla lekarzy 
poz. Na stronie internetowej Izby oraz stronach internetowych wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich, 

 rozesłano pisma do Okręgowych Izb Lekarskich szczegółowo informujące o terminach i miejscach 
realizacji szkoleń na terenie danej Izby wraz z prośbą o rozpowszechnianie informacji o kursach wśród 
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lekarzy- członków Izb Lekarskich, 

 podjęto prace nad możliwością włączenia kursu doskonalącego dla lekarzy poz. Do nowo 
opracowywanego programu specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej – umożliwienie udziału w 
kursach większej liczby lekarzy będących w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, 

 wprowadzono ułatwienia w zakresie rekrutacji uczestników na kursy dla lekarzy poz. Przez podmioty 
zewnętrzne (wprowadzenie tzw. wstępnej rekrutacji na lokalnym terenie), 

 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 najbliższym czasie planowane jest nawiązanie współpracy z Terenowymi Oddziałami Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w celu rozpowszechniania informacji o szkoleniach i zachęcenia do udziału lekarzy – 
członków tej organizacji. 

 
 
 
 
 
 

Tabela wskaźników Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

 

Legenda: 
Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na poprawę zjawiska w stosunku 
do zakładanej wartości w roku bazowym. 

Kolorem czerwonym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na pogorszenie zjawiska w 
stosunku do zakładanej wartości w roku bazowym. 

Kolorem żółtym oznaczono wskaźniki, których wartości wskazują na utrzymanie zjawiska na tym 
samym poziomie w stosunku do zakładanej wartości w roku bazowym. 

 
WSKAŹNIK GŁÓWNY 

HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX) 
(Wskaźnik Rozwoju Społecznego) 

WARTOŚĆ BAZOWA 
(2011): 0.813 (39 miejsce 
w rankingu) [wg  UNDP] 

WARTOŚĆ w 2012 r.: 
0.821 (39 miejsce w 

rankingu) {wg UNDP] 

WARTOŚĆ DOCELOWA (2020): 0,820 (nie niższe niż 35 miejsce w 
rankingu) [wg UNDP] 

     CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – WZROST ZATRUDNIENIA 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 2013 r.19 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

1. 

Współczynniki aktywności 
zawodowej osób w grupach 
wiekowych 15 lat i więcej20 
 
                                    Ogółem: 
                                    Kobiety: 
                                    Mężczyźni: 
                                    Miasto:  
                                    Wieś: 

 
 

 
 

55,5% 
47,8% 
64,0% 
55,4% 
55,7% 

 
 
 
 

55,9% (+0,4p.p.) 
48,2% (+0.4p.p.) 
64,4% (+0,4p.p.) 
55,8% (+0,4p.p.) 
56,1% (+0,4p.p.) 

 
 
 
 

58,5% 
51,0% 
67,5% 
62,0% 
61,0% 

 

GUS 

                                                           
19 W przypadku braku danych za rok 2013 należy wpisać dane za rok 2012, a jeśli dane nie są w ogóle dostępne należy podać taką 

informację. 
20 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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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% (+2,3p.p.) 
26,5% (+2,5p.p.) 
46,6% (+2,7p.p.) 
36,0% (+2,5p.p.) 
35,2% (+2,7p.p.) 

 
 
 
 

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% (+0,4p.p.) 
57,6% (+0,4p.p.) 
72,1% (+0,2p.p.) 
64,8% (+0,6p.p.) 
64,9% (-0,1p.p.) 

 
 

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% (-1,3p.p.) 
33,3% (-1,2p.p.) 
48,3% (-1,3p.p.) 
37,2% (-1,4p.p.) 
45,8% (-1,5p.p.) 

 
 
 

44,2% 
38,3% 
52,0% 
41,2% 
50,2% 

 

GUS 

5. 

Odsetek osób zatrudnionych na 
podstawie umów na czas 
określony w grupach wiekowych:  
 
                                       15-24 lata   
                                       25-49 lat 

 
 
 
 

65,6% 
25,1% 

 
 
 
 

68,6% (+3,0p.p.) 
25,5% (+0,4p.p.) 

 
 
 
 

64,0% 
23,3% 

 

GUS 

6. 
Wskaźnik zatrudnienia kobiet z 
najmłodszym dzieckiem w wieku 
do 5 lat 

57,7% 59,1% (+1,4p.p.) 63% 
 

GUS 

7. 
Stopa bezrobocia absolwentów 
szkół wyższych  

20,5% 23,0% (+2,5p.p.) 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% (-0,1p.p.) 
50,1% 

50,3% (-0,1p.p.) 

 
 

              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%(0,7p.p.) 
53,4%(0,7p.p.) 
66,6%(0,6p.p.) 
60,5%(0,9p.p.) 
59,2%(0,2p.p.) 

 
 

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%(+0,7p.p.) 65,0% 

 

MPiPS 

11. 
Udział zaktywizowanych 
bezrobotnych w odpływie 
bezrobotnych  

12,6%  17,7%(5,1p.p.) 25% 

 sprawozdanie 
MPiPS 01 o 
rynku pracy 
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12. 
Efektywność zatrudnieniowa 
(z uwzględnieniem zatrudnienia 
subsydiowanego)  

55,7%  63,4%(+7,7p.p.) 58% 
 

 67%21 
 

sprawozdanie 
MPiPS 01 o 
rynku pracy 

13. 

Średni czas pozostawania bez 
pracy zarejestrowanych w 
urzędzie pracy bezrobotnych, w 
miesiącach  

11 12,1(+1,1 mies.) 9 

 
sprawozdanie 

MPiPS 01 o 
rynku pracy 

14. 

Wiek wejścia na rynek pracy 
(najniższy wiek w którym 
przynajmniej 50% młodych jest 
aktywna zawodowo) 

22 lata  21 lat (-1 rok) ≤22 lata 

Zakładane jest 
utrzymanie 22 

lat, jako wieku wejścia 
na rynek pracy w roku 

2020. Ewentualne 
obniżenie 

wartości wskaźnika w 
perspektywie roku 2020 

jest zależne m.in. od 
liczby 

osób wchodzących na 
rynek pracy po 

ukończeniu kształcenia 
na poziomie 

zawodowym lub po 
ukończeniu studiów na 

poziomie 
licencjata/inżyniera. 

GUS 

15. 

Stopa bezrobocia absolwentów 
szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe: policealnych i 
średnich zawodowych oraz 
zasadniczych zawodowych22 

40,6 %  43,2%(+2,6p.p.) 35,9% 
Stopa bezrobocia 

absolwentów w wieku 
15-30 lat 

GUS 

16. 
Udział długotrwale bezrobotnych 
w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych 

50,3% 53,7%(+3,4p.p.) 45% 

 sprawozdanie 
MPiPS 01 o 
rynku pracy 

17. 

Udział kobiet powracających na 
rynek pracy po urodzeniu 
dziecka w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych  

10,4% 11,1%(+0,7p.p.) 8% 

 
sprawozdanie 

MPiPS 01 o 
rynku pracy 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – WYDŁUŻENIE OKRESU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I ZAPEWNIENIE LEPSZEJ JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OSÓB STARSZYCH 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 2013 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

18. 
Odsetek osób w wieku 55-74 lat 
uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu  

0,6% 0,7%(+0,1p.p.) 
Osiągnięcie poziomu 

średniej unijnej w 
roku docelowym 

 
GUS 

19. 
Średni wiek osób 
przechodzących na emeryturę 
wypłacaną przez ZUS  

59,8 lat 59,5 roku(-0,3roku) 63,5 roku 
 

ZUS  

20. 
Odsetek dzieci w wieku do 3 lat 
objętych opieką instytucjonalną 

3,7% 5,7%(+2p.p.) 33% 
 

MPiPS 

21. 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 
objętych opieką przedszkolną, w 
podziale: 
                                            Ogółem: 
                                            Miasto: 
                                            Wieś: 

 
 
 

69,2% 
84,1% 
49,3% 

 
 

74,1%(+4,9p.p.) 
81,8%(-2,3p.p.)                           

63,6%(+14,3p.p.) 

 
                 

90% 
94% 

  85%23 

 

MEN 

                                                           
21 W Strategii Rozwoju Kpaitału Ludzkiego 2020 wartosć docelowa tego wskaźnika zostałą określona jako 58%. Ze względu na fakt, że 

w roku 2013 wartosć tego wskaźnika osiągnęła 63,4%, MPiPS zaproponowało nową wartość docelową 67%. 
22

 Stopa bezrobocia absolwentów w wieku 15-30 lat. 
23

 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. 

http://m.in/
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21b 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat 
objętych opieką przedszkolną, w 
podziale:                          
                                            Ogółem: 
                                            Miasto: 
                                            Wieś:  
 

 
 

58,0% 
75,0% 
35,1% 

  
 

64,2%(+6,2p.p.) 
74,7%(-0,3p.p.)                      

49,8%(+14,7p.p.)      

 
 
 

85% 
91% 
77% 

 

 

MEN 

WSKAŹNIK SZCZEGÓŁOWY 

22. 

Wskaźniki zatrudnienia w grupie 
wiekowej 65-69;  
 
                                 Ogółem: 
                                 Kobiety:  
                                 Mężczyźni: 
                                 Miasto:  
                                 Wieś:  
 

 
 

 9,4% 
 6,9% 
12,8% 
  8,9% 
10,3% 

 
 

9,4% 
6,4%(-0,5p.p.) 

13,4%(+0,6p.p.) 
9,5%(+0,6p.p.) 
9,2%(-1,1p.p.) 

 
 

  9,8% 
  7,5% 
13,0% 
   9,2% 
 10,8% 

 

GUS 

                       CEL SZCZEGÓŁOWY 3 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 2013 r. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

23. 
Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w wieku 16-
64  

20,7 %  20,9%(+0,2p.p.) 27% 
 

GUS 

24. 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
(wskaźnik zbiorczy)24 

27,2% 25,8%i(-1,4p.p.) 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%(+1,3p.p.) 50% 

 

MEN 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

26. 

Wskaźnik bierności społecznej 
młodzieży, NEET (not in 
employment, education or 
training – osoby niepracujące -
bezrobotne i bierne zawodowo, 
a jednocześnie nieuczestniczące 
w kształceniu lub szkoleniu) dla 
osób w wieku:  
 
 20-24 lat 
 25-29 lat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18,2% 
21,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,4%(+1,2p.p.) 
22,7%(+1,3p.p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
              16,2% 

18,0% 

 

GUS 

27. 
Liczba rodzin, która korzysta z 
usług asystentów rodziny  

bd25 31 506 59 000 
 

MPiPS 

28. 

Udział dzieci umieszczonych w 
rodzinnych formach pieczy 
zastępczej w ogólnej liczbie 
dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej   

71% 75%(+4p.p.) 90% 

 

MPiPS 

                                                           
24

 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.  
25 Instytucja asystenta rodziny została określona ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 

 1 stycznia 2012 r. 
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29. 
Liczba mieszkań przypadająca na 
1000 mieszkańców  

350,4 359,8(+9,4) 388 
 

GUS 

30. 

Odsetek osób należących do 
mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych26, 
które regularnie (przynajmniej 
raz w tygodniu) korzystają z 
Internetu 

 
40%  

 
42,0%(+2p.p.) 

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%(+1,54p.p.) 35% 
 

MS 

        CEL SZCZEGÓŁOWY 4 – POPRAWA ZDROWIA OBYWATELI ORAZ EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 2013 R. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

UWAGI ŹRÓDŁO 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE 

32. 
Zgony noworodków (0-27 dni 
życia) na 1000 urodzeń żywych  

                       3,2‰ 3,1‰(-0,1‰) 
Obniżenie wartości 

wskaźnika 

Niedostępne są jeszcze 
prognozy naukowe 

pozwalające na 
określenie wartości 

docelowej wskaźnika 

GUS 

33. 
Współczynnik dzietności ogólnej 
(TFR) 

1,30  1,26(-0,04) 
Podwyższenie 

wartości wskaźnika 

Na podstawie wyników 
przyjętych do prognozy 
w 2014 r.  prognozuje 

się, że w 2020 r. wartość 
ta wzrośnie do 1,32 (o 

0,06). 

GUS 

34. Przeciętne trwanie życia (LE) 
Kobiety: 80,9 lat 

Mężczyźni: 72,4 lat  
 

Kobiety: 81,1(+0,2roku) 
Mężczyźni:73,1(+0,7roku) 

Kobiety: 81,3 lat 
Mężczyźni: 74,0 lat 

 

Na podstawie wyników 
przyjętych do prognozy 

w 2014 r.  27. 
upowszechnione pod 

koniec 2013 roku 

GUS 

35. 

 
Zgony z powodu nowotworów (C 
00- C97)na 100 tys. ludności  
razem mężczyźni i kobiety w 
tym: 
 
 
 
 
nowotwór złośliwy sutka (C 50)  
 
 
 
 
 
nowotwór szyjki macicy( C53) 
 
 
 

 
 
239,3/na 100 tys.( 2011r.) 
 
 
 
 
 
 
27,4kobiet/na100 tys. ( 
2011r.) 
 
 
 
 
 
8,3 kobiet/na 100 tys. ( 
2011r.) 
 
 
 
 

 
 
246,1/100 tys. (2012 r.) 
 
 
 
 
 
 
28,1 kobiet/100 tys. (2012 
r.) 
 
 
 
 
 
8,4 kobiet/ 100 tys. (2012 
r.) 
 
 
 

 
Spadek liczby 

zgonów na 100 tys. 
mieszkańców z 

powodu 
nowotworów do  
206,1/100 tys. 

 
 
 
 

Spadek liczby 
zgonów na 100 tys. 

mieszkańców z 
powodu raka piersi  
do 22,6 kobiet/100 

tys.) 
 
 

Spadek liczby 
zgonów na 100 tys. 

mieszkańców z 
powodu raka szyjki 

macicy do 3,5 
kobiet/100 tys.) 

 

GUS/NIZP-
PZH 

                                                           
26

 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. 
27 Por: GUS - Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014. 
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35b 

Zgony z powodu chorób układu 
krążenia ( I 00 –I 99) na 100 tys. 
ludności – razem mężczyźni i 
kobiety. w tym: 
 
 
 
zgony kobiet z powodu chorób 
układu krążenia ( I 00 –I 99) na 
100 tys. ludności w tym: 
 
 
zgony kobiet umierających z 
powodu chorób układu krążenia 
przed 65 rokiem    życia  
 
 
 
zgony mężczyzn z powodu 
chorób układu krążenia( I 00 –I 
99) na 100 tys. ludności  
 w tym: 
 
  
zgony mężczyzn umierających z 
powodu chorób układu krążenia  
przed 65 rokiem życia     

440,9/ na 100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 

 
 
 
 
455,5/ na 100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 
      
 
 
43/100 tys. ludności.( 
2011r.) 
 

 
 
425,4/ na 100 tys. 
ludności. 
( 2011r.) 
 
 
 
136 na 100 tys. mężczyzn. 
( 2011r.) 
            
 

461,2/100 tys. ludności 
(2012 r.) 
 
 
 
 
 
475,1/100 tys. ludności 
(2012 r.) 
 
 
 
45/100 tys. ludności (2012 
r.)  
 
 
 
 
446,4/100 tys. 
ludności(2012 r.) 
 
 
 
 
143/100 tys. mężczyzn 
(2012 r.) 
 

Spadek liczby 
zgonów na 100 tys. 

mieszkańców z 
powodu chorób 
układu krążenia 

 
 
 
 
 

Spadek liczby 
zgonów kobiet na 

100 tys. 
mieszkańców  z 
powodu chorób 
układu krążenia 
przed 65 rokiem 

życia do 40,9/100 
tys.) 

 
 
 

Spadek liczby 
zgonów mężczyzn 

na 100 tys. 
mieszkańców z 
powodu chorób 
układu krążenia 
przed 65 rokiem 
życia do 112/100 

tys.) 

 

GUS/NIZP-
PZH28 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

36. 

Odsetek noworodków objętych 
badaniami przesiewowymi w 
kierunku rzadkich wad 
metabolizmu  

42% 100%(+58p.p.) 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%(+0,18p.p.) 0,6% 

 

MEN 

38. 

Europejski Konsumencki Indeks 
Zdrowia (Euro Health Consumer 
Index) (wskaźnik syntetyczny 
obejmujący zestaw wskaźników 
odnoszących się do wybranych 
obszarów oceny systemu 
ochrony zdrowia (takich jak: 
wyniki leczenia, zakres i zasięg 
świadczonych usług,  prawa 
pacjenta i informacje, e-Zdrowie, 
czas oczekiwania na leczenie, 
środki farmaceutyczne)   

577 pkt i 27 miejsce 
(2010) 

521 pkt i  33 miejsce 
 (-56 pkt i spadek o 6 

miejsc) 

Podwyższenie 
wartości wskaźnika 

Zakłada się wzrost 
zadowolenia 

konsumentów wraz z 
poprawą jakości ochrony 

zdrowia 

Polska Izba 
Ubezpieczeń  

 

 

39. 
Przeciętne trwanie życia w 
zdrowiu (HLY)  

Kobiety: 62,3 lat (2010) 
Mężczyźni: 58,5 lat (2010) 

Kobiety: 62,9 lat (2012) 
Mężczyźni: 59,2 lat (2012) 

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 

Lata 2000-2002: 
Kobiety:  

Pierś:  75,0%   
Jelito grube: 44,1% 

Płuco: 15,7% 

 
 
77,2%(+2,2p.p.) (2012 r.) 
 49,1%(+5p.p.) (2012 r.) 
16,9%(+1,2p.p.) (2012 r.) 

 
 

ok. 40% wyleczeń i 
przeżyć 5-letnich u 
mężczyzn i ok. 50% 

Wskaźniki dotyczą 
przeżyć chorych na 

najczęściej występujące 
nowotwory złośliwe w 

Polsce u kobiet i 

Centrum 
Onkologii – 
Instytut im. 

Marii 
Skłodowskiej 

                                                           
28

 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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największe zagrożenie w 
określonych grupach)  

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% 

78,7%(+1,6p.p.)(2012 r.) 
42,6%(+0,6p.p.) (2012 r.) 

 
 
11,9%(+1,1p.p.) (2012 r.) 
76,4%(+11,2p.p.) (2012 r.) 
47,6%(+4,3p.p.) (2012 r.) 
61,4%(+4,3p.p.) (2012 r.) 
16,4%(+1,5p.p.) (2012 r.) 

wyleczeń i przeżyć 
5-letnich u kobiet. 

mężczyzn, 
zdiagnozowane w latach 

2000-2002 
Źródło: Centrum 

Onkologii-Instytut im. 
M. Skłodowskiej-Curie 

– Curie w 
Warszawie 

41. 
Poziom aktywności fizycznej 
społeczeństwa  

b.d.  b.d. 

 
Zakładane 

zwiększenie 
wartości wskaźnika 

Dane będą zbierane 
począwszy od 2014 r. 

pierwsza wartość 
wskaźnika będzie 

dostępna w drugiej 
połowie roku 2014. 

MSiT 

42. 

Liczba lekarzy, lekarzy 
dentystów, pielęgniarek i 
położnych w przeliczeniu na 1 
tys. populacji Polski  

Lekarzy: 2,2 
Lekarzy dentystów: 0,3029 

Pielęgniarek: 5,20 
Położnych: 0,60 
(OECD 2010 r.) 

Lekarzy: 2,2 
Lekarzy dentystów: 0,30 

Pielęgniarek: 5,20 
Położnych: 0,60 
(OECD 2011 r.) 

 
Wzrost wskaźników 

do poziomu co 
najmniej średniej 

OECD 

 

OECD 

43. 

Liczba lekarzy posiadających 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
geriatrii w przeliczeniu na 100 
tys. populacji Polski. 

0,66 0,78(+0,12) 

 
 

Co najmniej 1,5 

 

MZ 

         CEL SZCZEGÓŁOWY 5 – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OBYWATELI 

Lp. WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ BAZOWA 

(2011) 
WARTOŚĆ W 2013 R. 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA (2020) 

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%(+2,8p.p.) 
 

16,7%(+6,3p.p.) 
 

10,8%(+3,2p.p.) 
 
 

 
 
 
 
 

10% 
 

                13% 
 

10% 

            
 
 
 

OECD 
wg wyników 
badań PISA 

2009 (wartość 
bazowa) i 

2012 (wartość 
aktualna) 

45. 

Wyniki testów PISA - odsetek 
uczniów poniżej drugiego 
poziomu w trzech dziedzinach: 
 
czytaniu i interpretacji: 
matematyce:  
rozumowaniu w naukach  
przyrodniczych:  

 
 
 
 

15% 
 20,5% 

  
13,1% 

 
 
 
 

10,6%(-4,4p.p.) 
14,4%(-6,1p.p.) 

 
9,0%(-4,1p.p.) 

 
 
 
 

 11% 
 16% 

 
 10% 

 
OECD 

wg wyników 
badań PISA 

2009 (wartość 
bazowa) i 

2012 (wartość 
aktualna) 

46. Młodzież niekontynuująca nauki  5,6% 5,6% 4,5%  GUS 

47. 
Odsetek osób w wieku 30-34 lata 
posiadających wyższe 
wykształcenie (ogółem) 

36,5% 40,5%(+4p.p.) 45% 
 

GUS 

48. 
Odsetek osób w wieku 25-64 lata 
uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu  

4,4% 4,3%(-0,1p.p.) Co najmniej 10% 

 

GUS 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE 

49. 
Odsetek studentów kształcących 
się na kierunkach studiów o 
profilu praktycznym  

0 12,96%(+12,96%) 
 

Podwyższenie 
wartości wskaźnika 

Kształcenie na studiach 
o profilu praktycznym 
rozpoczęło się w roku 

MNiSW i GUS 

                                                           
29

 W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) znalazła się nieprawidłowa wartość wskaźnika liczby lekarzy  (ogółem) na 1 
tysiąc mieszkańców (3,2) oraz nieprawidłowa wartość wskaźnika liczby lekarzy dentystów na 1 tysiąc mieszkańców (0,85).  
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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. 

50. 
Odsetek studentów kierunków 
technicznych i przyrodniczych  

24, 3% 26,7%(+2,4p.p.) 30% 
 

GUS 

51. 
Odsetek studentów-
cudzoziemców studiujących na 
polskich uczelniach  

1,4% 2,3%(+0,9p.p.) 5% 

Dotyczy cudzoziemców 
planujących studiować 
w Polsce przynajmniej 

rok akademicki 

GUS 

52. 

Odsetek osób kończących studia, 
mających za sobą okres nauki lub 
szkolenia za granicą związany ze 
studiami wyższymi (w tym 
praktyki zawodowe), trwający co 
najmniej trzy miesiące 

b.d.  b.d. 
Podwyższenie 

wartości wskaźnika 

W chwili obecnej brak 
danych. Dane będą 

zbierane przez system 
Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym 
POL-on. Dane o 

absolwentach będą 
mogły być zbierane po 

wejściu w życie 
nowelizacji ustawy 

Prawo o szkolnictwie 
wyższym i dostosowaniu 

infrastruktury 
informatycznej. 

Przewidywany czas 
rozpoczęcia 

gromadzenia takiej 
informacji to rok 2015 

MNiSW 

53. 

Poziom kompetencji cyfrowych 
(odsetek respondentów, którzy 
zadeklarowali wykonywanie 5 
lub 6 spośród sześciu 
wyznaczonych czynności 
związanych z wykorzystywaniem 
Internetu: korzystanie z 
wyszukiwarki, wysyłanie e-maili z 
załącznikami, korzystanie z 
forów i list dyskusyjnych, 
wykonywanie rozmów 
telefonicznych przez Internet, 
wymiana plików poprzez sieci 
typu peer-to-peer 

10% 10,0% 40-45% 

 

Eurostat 

 
                                                           
i
 Eurostat newsrelease December 2013. 


