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Wstęp 

W Polsce od 2005 r. realizowane są Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ), 

przygotowywane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.). Minister właściwy do spraw 

pracy, realizując przepisy tej ustawy, przygotowuje projekt KPDZ, przy współudziale 

w szczególności ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

Zgodnie ze wspomnianą ustawą KPDZ jest uchwalany przez Radę Ministrów i zawiera 

zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia. KPDZ stanowi podstawę realizacji zadań 

państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej.  

 

Priorytety i kierunki działań państwa w tych obszarach zostały określone w następujących 

dokumentach rządowych:  

− Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR); 

−  Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020” (KPR); 

− dziewięć strategii rozwoju
1
 (w tym Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego); 

− Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji; 

− Zalecenia Rady dla Polski na 2017/2018 (Country Specific Recommendations - CSR); 

−  Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

− Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 

2015-2017 za rok 2016. 

Zdefiniowana w wymienionych dokumentach polityka państwa w dziedzinie zatrudnienia, stanowi 

szerokie ramy, w które wpisują się również działania podejmowane w ramach KPDZ na 2018 r.  

Jednocześnie przyjęto, że krajowy plan, stanowić będzie punkt wyjścia do poszukiwania nowych, 

bardziej sprawnych, skutecznych i efektywnych instrumentów i rozwiązań w zakresie zarządzania 

rynkiem pracy.  

KPDZ opracowywany na szczeblu krajowym, stanowi wskazówkę dla tworzonych na szczeblu 

regionalnym przez samorząd województwa corocznych regionalnych planów działań na rzecz 

zatrudnienia. 

Nowy KPDZ w przeciwieństwie do jego poprzedników będzie obejmował okres jednego roku – 

2018 r. Taka decyzja jest podyktowana potrzebą dostosowania się do prowadzonych prac 

legislacyjnych, które przewidują rezygnację z tego dokumentu z racji wyczerpania się jego 

dotychczasowej formuły i zbyt małej wartości dodanej.  

Na szczeblu krajowym, obok KPDZ występują inne dwa dokumenty: KPR i SRKL, które mogą 

stanowić wskazówkę dla samorządów województw opracowujących roczne RPDZ-ty. 

 

                                                           
1
 Obecnie w trakcie gruntownych zmian w związku z rozpoczęciem realizacji Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR. 



I. Wyzwania na polskim rynku pracy

Od kilku lat polski rynek pracy charakteryzuje sig coraz lepszymi wskaZnikami: roSnie liczba

pracuj4cych i liczba nowych miejsc pracy w gospodarce, bezrobocie maleje osi4gaj4c historyczne

minimalne wartoSci. Zprognoz (Wieloletni Plan Finansowy Paristwa na lata 2017-2020) wynika, 2e

w perspektywie do 2020 r.liczba pracuj4cych (i zatrudnionych) bgdzie rosla, chociaZ tempo wzrostu

tych kategorii bgdzie spowolnialo. Zasadniczym czynnikiem determinuj4cym sytuacjg na polskim

rynku pracy jest koniunktura ekonomiczna i wzrost gospodarczy. Niemniej, przed polskim rynkiem

pracy w dluhszej perspektywie czasowej stoj4 powalne wyzwania zwiqzane z negatywnymi

trendami demograficznymi, niewykorzystanymi zasobami pracy, niedopasowaniem kwalifikacji do

potrzeb rynku pracy, rozpowszechnieniem niestabilnych form zatrudnienia, a tak2e przeobraZeniem

rynku pracy zwi4zanym z cyfryzacj4 i automatyzacjq, kt6re powoduj4 wspomnian4 potrzebg

przekwalifikowania pracownik6w, kt6rych miejsca pracy bgd4 zastgpowane przez roboty2. Rosn4cy

wplyw na zmiany na rynku pracy w Polsce maj4 r6wnie2 migracje, zar6wno te z Polski, jak i do

Polski.

l. Sytuacja ekonomiczna

Kluczowy wplyw sytuacji ekonomicznej na rynek pracy w Polsce najlepiej obrazuje zestawienie

wskaZnika wzrostu produktu krajowego brutto z danymi dotycz4cymi wskaZnika zatrudnienia

i stopy bezrobocia. Pokazuj4 one jasno, i2 na przestrzeni ostatnich 15 lat w okresach

najdynamiczniejszego wzrostu gospodarczego, obserwowane byly najwigksze spadki bezrobocia

(lata 2004-2007 oraz lata 20141016). Jednoczesnie czynnik ten jest w najwigkszym stopniu

niezaleany od polityk krajowych poniewaz uzalelniony jest od globalnego i makroregionalnego

cyklu koniunkturalnego, o czym bole6nie przypomnial og6lnoSwiatowy kryzys ekonomiczny, kt6ry

rozpoczql sig w roku 2001 w Stanach Zjednoczonych i w 2008 roku dotarl do Europy.

W jego efekcie w roku 2009 PKB w Unii Europejskiej zmniejszyl sig o 4,3%o (recesja dotyczyla

prawie wszystkich kraj6w UE, podczas gdy gospodarka Polski zwigkszyla sig o 2,8Yo). Po raz

kolejny spadek PKB w Unii Europejskiej zanotowano w 2012 r. (o -0,4o/o).

Konsekwencj4 przedltZaj4cej sig recesji i stagnacji byl szybki wzrost stopy bezrobocia w Unii
Europejskiej z 7,2Yo w 2007 r. do 9,0%o w 2009 r. i 10,9%o w 2013 rt. Na;silnie; dotknigte kryzysem

zostaly paristwa poludnia Unii - stopa bezrobocia w Grecji i Hiszpanii przekroczyla w 2012 r. 24Yo

(w przypadku bezrobocia mlodziezy ponad 40yi4.

Wraz z ostatecznym wyjSciem gospodarek Unii Europejskiej z kryzysus, nast4pila zauwalalna

poprawa sytuacji na rynkach pracy w calej wsp6lnocie. Zanotowany w 2011 r. wzrost gospodarczy

Strategia Larzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - SOR s.9,

Rzesze robot6w na poslugach ludzi, Anna Belcik, Puls biznesu 1 0.01 .201 8 r.

Grupa l5-74lata.
Grupa l5-34lata.
Zarokwyraznego wyjScia z recesji/stagnacji gospodarek UE przyj4t molna rok 2015, w kt6rym to wzrost
gospodarczy w calej EU-28 osi4gn4l poziom 1,8% rok do roku, a ujemny wzrost obserwowany byl
wyl1cznie w 2 krajach UE (Grecji i Finlandii).
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w UE o 2,4 % (o 0,4 p.proc) w porównaniu do 2016 r. przełożył się na spadek stopy bezrobocia 

rejestrowanego ogółem z 8,2 % do 6,6%
6
. 

W okresie tym Polska była jednym z krajów, w którym wzrost gospodarczy i poprawa wskaźników 

rynku pracy były najdynamiczniejsze
7
. W latach 2015 – 2017 tempo wzrostu gospodarczego 

wynosiło odpowiednio 3,8,  3,0% i 4,6%. Stopa bezrobocia wg BAEL spadła w tym okresie z 7,5% 

do 4,9%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata wzrósł  z 62,9% do 66,1%
8
. 

Prognozy ekonomiczne dotyczące Polski zakładają w kolejnych latach dalszy wysoki wzrost: 

zgodnie z szacunkami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 wyniesie on 

średniorocznie 3,8%. Wraz z tym, dalszemu spadkowi ulegać ma stopa bezrobocia do poziomu 4,0% 

w 2020 r.
9
 Trwały wzrost gospodarczy wraz ze zbliżającym się ku stopie naturalnej bezrobociem 

oznaczał będzie coraz większą dynamizację rynku pracy z typowymi w takiej sytuacji zjawiskami 

silnych niedoborów pracowników i presji wzrostu wynagrodzeń. Ta ostatnia może być w dłuższej 

perspektywie czynnikiem przekładającym się na pewne spowolnienie wzrostu.  

Należy przy tym pamiętać o zasadniczym celu dla Polski stawianym przez Strategię Europa 2020  

w postaci wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie co najmniej 71% w 2020 r. 

Ponieważ już w IV kwartale 2017 r. wskaźnik ten w Polsce wyniósł 71,1%, wraz z obserwowaną 

dynamiką dalszego wzrostu poziomu zatrudnienia, przyjąć można, że cel ten zostanie osiągnięty.   

2. Sytuacja demograficzna a rynek pracy  

Zgodnie z prognozami GUS oraz KE Polskę w okresie najbliższych lat czeka spadek podaży pracy. 

W związku z powyższym demografia jest największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki  

i polskiego rynku pracy. W związku z obserwowanym ubytkiem zasobów siły roboczej na rynku 

pracy wskutek postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, kluczową rolę w najbliższych 

latach odgrywać będzie aktywizacja zawodowa osób szczególnie zagrożonych bezrobociem  

i dezaktywizacją, w tym także osób po 50. roku życia. W zapisach dokumentów strategicznych 

(m.in. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) podkreśla się konieczność podejmowania 

działań na rzecz wspierania aktywności zawodowej tej grupy osób m.in. poprzez programy 

uzupełniania lub zmiany kwalifikacji,  profilaktykę zdrowotną, elastyczne formy i sposoby 

świadczenia pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, zachęty do dłuższej aktywności 

na rynku pracy. Wskazuje się również na potrzebę zwiększenia sprawności i efektywności państwa, 

m.in. poprzez lepszą koordynację działań, a także lepszą współpracę administracji publicznej  

z partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi. Podobnie jak w większości 

państw regionu, w Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się ludności, które wynika z wydłużania 

się oczekiwanej długości życia oraz spadku przyrostu naturalnego (będącego przede wszystkim 

efektem niskiej dzietności). Od szeregu lat utrzymuje się w Polsce niski poziom dzietności 

oscylujący wokół poziomu 1,3 dziecka na 1 kobietę w wieku rozrodczym. Podnosi się natomiast 
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  GUS  

7
 W 2016 r. obserwowano kontynuację pozytywnych trendów na rynku pracy, co obrazował m.in. spadek 

stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,7 p. proc. do poziomu 6,6%. Spadek bezrobocia i rosnąca liczba 

pracujących w połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami (zarówno minimalnym, jak i przeciętnym) 

przełożyły się z pewnością na poprawę warunków materialnych gospodarstw domowych. 
8
  GUS BAEL. 

9
 Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020, Ministerstwo Finansów 2017 (dot. zharmonizowanej 

stopy bezrobocia, zgodnej z definicją EUROSTATU – dla całego roku, niewyrównaną sezonowo). 



Sredni wiek urodzenia dziecka: w roku 2016 bylo to 30 lat wobec 26 lat w roku 2000. Zjawiska te s4

elementem tzw. III przejScia demograficznego (zgodnie z koncepcj4 W.S.Thompsona)
charakteryzuj4cego sig zmianami kulturowymi w coraz wigkszym stopniu akcentuj4cymi
indywidualizm, niezaleZno66, nastawienie na edukacjg i karierg oraz odsuwanie momentu zaloaenia
rodziny.

Niezale2nie od powyZszego, istotnym czynnikiem wplywaj4cym na d,ecyzjg o posiadaniu potomstwa
jest poczucie bezpieczeristwa ekonomicznego. Wskazuj4 na to por6wnania migdzynarodowe (m.in.
wyZszy og6lem poziom urodzefi w zamoZnych krajach Europy zachodniej i nilszy w rozwijaj4cych
sig gospodarkach Europy wschodniej), ale tak2e dostgpne dane krajowe jak np. korelacja danych
dotycz4cych poziomu dzietnoSci w odniesieniu do stopy bezrobocia po roku 1990.

O ile w 2016 r. osoby w wieku produkcyjnymro stanowily 61,9%o calkowitej populacji Polski,
a osoby w wieku poprodukcyjnym 20,1%o, zgodnie z prognozami GUS w roku 2020 odsetek os6b

w wieku produkcyjnym spadnie do 59,8o/o a poprodukcyjnym wzroSnie do 22,6%o. Tym samym,
w latach 2016-2020liczba ludnoSci w wieku produkcyjnym zmniejszy sig o prawie I milion os6b,

co nawet przy znaczqcej aktywizacji os6b do tej pory nieaktywnych ekonomicznie oznacza(, to
bgdzie malej4c4 liczbE dostgpnych pracownikow.

Prognozowany jest spadek liczby os6b aktywnych zawodowo w grupie mlodych. Z analizy prognoz

Europejskiego Centrum Rozwoju Ksztatcenia Zawodowego wynika, 2e najwigkszy spadek podaay
pracy w Polsce do 2020 r. wyst4pi w kategorii wiekowej 15-24 oraz25-34 i wyniesie odpowiednio
22,5o/o oraz27,5Yo. Konsekwencje zmian liczby i struktury wieku zasob6w pracy w Polsce mog4
w przyszLoSci wplyn46 ujemnie na wiele obszar6w: tempo wzrostu gospodarczego, poziom
zamo2noSci, jako56 edukacji. Dalej podnosz4ca siE Srednia wieku w spoleczef stwie stanowi6 bgdzie
ogromne obci4Zenie dla system6w zabezpieczenia emerytalnego i spolecznego oraz opieki
zdrowotnej ". O ile do roku 2020 dynamika wzrostu obci4Zenia demograficznego nie bgdzie wysoka,
w dtuZszej perspektywie wzro5nie bardzo szybko: warto66 cz4stkowego wskaZnika obci4lenia
demograficznego ludnoSci4 w wieku poprodukcyjnym dla Polski na poziomie 30,2 w roku 2014
oznacza, 2e na 1000 os6b w wieku produkcyjnym przypadalo 302 w wieku poprodukcyjnym.
JednakZe w perspektywie roku 2050 prognozowany dla Polski wskaZnik wzroSnie blisko
dwuip6lkrotnie do poziomu 59,2, co oznacza( bgdzie,2e na 1000 os6b w wieku produkcyjnym
bEdzie przypada(, aZ 592 osoby w wieku poprodukcyjnymr2. Prognozowany spadek liczby ludnoSci
w wieku produkcyjnym powoduje konieczno6i jak najszybszego siggnigcia do niewykorzystanych
zasob6w pracy, tj. os6b 50+, os6b biernych zawodowo, mog4cych i chc4cych pracowac os6b

niepelnosprawnych, kobiet, w tym nalel4cych do grup najbardziej narazonych na wykluczenie
spoleczne i bezrobocie dlugoterminowe. Oznacza to r6wnie2 potrzebg znacznie wigkszego niZ do tej
pory otwarcia sig kraju na pracownik6w cudzoziemskich.

3. Aktywno56 zawodowa

Obecnie obserwujemy w Polsce niski udzial os6b aktywnych zawodowo w og6le ludnoSci w wieku
produkcyjnym.

Wiek produkcyjny to 1844lata dla mgZczyzn oraz 18-59 lat dla kobiet.
Rz4d podejmuje wysilki na rzeaz ograniczenia tego obci4Zenia m.in. w postaci koncepcji wprowadzenia
tzw. pracowniczych plan6w kapitalowych (PPK).
Dla wieku produkcyjnego zdefiniowanego jako 1544 lata i wieku poprodukcyjnego zdefiniowanego jako
65 lat i wigcej.
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Według danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Głównego Urzędu 

Statystycznego w IV kwartale 2017 roku ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,2% ludności w 

wieku 15 lat i więcej, natomiast dla ludności w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności 

zawodowej wyniósł 75,9%. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn (65,1%) był znacznie 

wyższy niż kobiet (48,0%). Jednocześnie można zaobserwować powolny spadek aktywności 

zawodowej osób w wieku 25-34 lata.  

Ogromne zróżnicowanie poziomu aktywności zawodowej występuje pomiędzy przedstawicielami 

różnych poziomów wykształcenia. O ile w przypadku osób o wykształceniu wyższym w wieku 15-

64 lata w Polsce w IV kw. 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej wynosił 89,3%, to w 

przypadku osób, które Eurostat kwalifikuje na poziomach edukacji trzecim i czwartym (policealne, 

średnie ogólnokształcące i zawodowe oraz zasadnicze zawodowe), współczynnik ten radykalnie 

spada do 70,7%. Przyczynami takiego stanu jest ogółem gorszy stan zdrowia osób o niższym 

wykształceniu, wyższe wymogi dotyczące sprawności w pracach fizycznych niż umysłowych, 

niedostatecznie rozwinięty system wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i 

niedopasowanie kompetencji do potrzeb rynku (wraz ze słabo rozpowszechnionym w Polsce 

przekonaniu o konieczności uczenia się przez całe życie).  

W ujęciu międzynarodowym, zgodnie z danymi Eurostat, aktywnymi ekonomicznie było w 2016 r. 

69,6% Polaków w wieku 15-64 lata, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 

73,3%. Jednocześnie w przypadku państw skandynawskich odsetek ten kształtował się w granicach 

80%, jednak także w krajach o zbliżonej do Polski sytuacji społeczno-ekonomicznej był on znacząco 

wyższy: Łotwa 77,0%, Litwa 75,9%, Czechy 75,9%. Pokazuje to, że możliwe jest znaczące 

podniesienie tego wskaźnika.  

W opinii ekspertów rynku pracy
13

 aktywizacja zawodowa może zwiększyć podaż pracy o 9%. 

Największe rezerwy aktywności zawodowej można znaleźć m.in. wśród osób w wieku 

przedemerytalnym oraz wśród kobiet. W przypadku zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy na 

przeszkodzie często stoi problem godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Rozwiązaniem 

może być sugerowany przez Rządową Radę Ludnościową rozwój tzw. telepracy, która pozwoli na 

lepsze godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, bez obawy utraty pracy w związku 

z macierzyństwem. Z tego punktu widzenia, szczególnie istotna jest stała analiza rynku pracy 

w odniesieniu do aktywności zawodowej osób, szczególnie pod kątem ich ewentualnej 

dezaktywizacji wynikającej z wprowadzonej reformy emerytalnej – nowelizacja ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1270) i Programu Rodzina 500 plus. Wprowadzenie reformy obniżającej wiek emerytalny może 

przyczynić się do dalszego obniżania się aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym, 

co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie liczby osób pobierających świadczenia emerytalne 

i będzie miało wyraźny ujemny wpływ na podaż pracy. Wprowadzenie polityki zachęt do 

nieprzechodzenia na emeryturę i pozostawania na rynku pracy oraz prowadzenie edukacji w tym 

zakresie pozwoli powstrzymać spadek  liczby osób aktywnych zawodowo. W przypadku kobiet 

istotne jest precyzyjne określenie przyczyn ich dezaktywizacji i opracowanie efektywnych narzędzi 

przeciwdziałania temu zjawisku.  

W Polsce obserwowany jest stosunkowo niski poziom aktywności kobiet ogółem. Biorąc pod uwagę 

osoby w wieku produkcyjnym, w IV kw. 2017 r. aktywnymi ekonomicznie było 71,1% kobiet 
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wobec 80,2oh mgzczyzn. Podobnie, wskaZnik zatrudnienia w tych grupach byl w przypadku kobiet

znacz4co niZszy i wynosil 67,70A (wobec 76,6yo w przypadkt mglczyzn). Co jednak istotne,

wysokoSd wsp6lczynnika aktywnoSci zawodowej kobiet z wyZszym wyksztalceniem jest podobna

do populacj i mgZczyzn; r62nica wynosi jedynie 5,1 p.proc. W pozostalych grupach wyr6Znionych ze

wzglgdu na poziom wyksztalcenia r62nice w aktywnoSci zawodowej migdzy plciami sq znacznie

bardziej zatwa2alne.

W gt6wnej mierze spowodowane jest to obowi4zkami zwi4zanymi z opiek4 nad dzie6mi i osobami

zaleanymila. Celem wdraZanych instrument6w polityki rodzinnej, ze wzglgdu na ich istotny wplyw
na decyzjE kobiet o uczestnictwie w rynku pracy, pozostanq zachgty do rownego podzialu

obowi4zk6w migdzy rodzicami, umozliwienie godzenia pracy z obowi4zkami rodzinnymi,

promowanie elastycznych zasad czasu pracy, a takle upowszechnienie moZliwoSci pracy

w niepelnym wymiarze czasu pracyr5. Niezaleznie, kontynuowane musz4 by(, dziatania wspieraj4ce

samorz4dy w zapewnieniu miejsc w instytucjach opiekunczych (przedszkola, zlobki) dla wszystkich

dzieci. W okresie 201612017 nie bylo objgtych opiek4 przedszkoln4 ponad 15,4yo dzieci w wieku lat

4 oraz ponad 32,90 dzieci w wieku lat 316. Wraz z postgpuj4cymi zmianami demograficznymi

(rosn4ca liczba os6b starszych i wydtuZanie sig Sredniej dlugo6ci ?ycia), coraz wigksze znaczenie dla

ulatwiania kobietom ldzialu w rynku pracy ma wsparcie w opiece nad osobami zaleZnymi bgd4cymi

dzieimi. Temu celowi sluZy Resoftowy program rozwoju instytucji opieki nad dzie6mi w wieku do

lat 3 ,,Maluch*", kt6ry wspiera podmioty oferuj4ce opiekg nad malymi dzieimi (do lat 3).

W przypadku dzieci w wieku 0-3 lat, kt6re objgto opiek4 w Zlobkach, klubach dziecigcych,

u dziennych opiekunow i przez nianie na koniec 2016 r. odsetek objgtych tymi formami opieki

wynosil 9,30%. Natomiast w przypadku grupy dzieci w przedziale l-3 lata odsetek objgtych opiek4

wynosil na koniec 2016 r. - 13,9Yo.

4. Niewykorzystane zasoby w rolnictwie

W zwiqzku ze zmniejszaniem siQ zasob6w sily roboczej na rynku pracy kluczow4 rolg

w najbliZszych latach odgrywa6 bqdzie aktywizacja zawodowa rezerw zasob6w pracy z grup

szczeg6lnie zagroaonych bezrobociem i dezaktywizacj4, w tym w sektorach, gdzie wystgpuje

bezrobocie ukryte. Jednym z priorytetow staje sig uczestnictwo w rynku pracy niewykorzystanych

zasob6w pracy w rolnictwie.

Jak pokazuj q, analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ZywnoSciowej - Paristwowego

Instytutu Badawczego (IERiGZ-PIB) na koniec 2015 r. w rolnictwie indywidualnym pracowalo

okolo 490 tys. os6b w wieku produkcyjnym zbgdnych z perspektywy potrzeb gospodarstwa (co

okresla szacunkowq wielkoSi ukrytego bezrobocia w sektorze rolnym). Stanowily one prawte 20oh

w gronie pracuj4cych w ci4gu roku w dzialalnoSci rolniczej w wieku ustawowej aktywnoSci

zawodowej. Na przyczyny takiej sytuacji sktadaj4 sig r6znorakie czynniki: niski popyt na pracA na

lokalnych rynkach pracy, slaba infrastruktura transportowa, niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb

rynku pracy, rozdrobnienie wlasno5ci ziemskiej w rolnictwie, funkcjonowanie tradycyjnego modelu

ekonomiczno-spolecznego wsi czy automatyzacja proces6w produkcyjnych w rolnictwie skutkuj4ca

zmniej szeni em zapolrzebowania na pracA.

to Warto odnotowa6 r6wniez nier6wnomieme obci4zenie obowi4zkami rodzinnymi i domowymi takze
pracuj4cych przedstawicieli obu plci: pracuj4ce kobiety poSwigcaj4 Srednio 22 godziny tygodniowo na

pracg nieodplatn4, natomiast pracuj4cy mg\czyLni - mniej niZ l0 godzin. (EUROFOUND, 2015).
t5 W Polsce praca w niepelnym wymiarze jestznacznie mniej populamani? np.: w Holandii.
tu cus.

t0



W celu wykorzystania tych zasob6w konieczne s4 dzialania na rzecz zwigkszenia mobilno6ci
zawodowej osob zwi4zanych z rolnictwem w kierunku pozarolniczego rynku pracy poprzez
ulatwianie nabywania umiejgtno5ci i kwalifikacji zawodowych, szkolenia i treningi, podnoszenie
umiejgtno6ci zwiqzanych z wykorzystywaniem technologii ICT i prowadzeniem dzialalnoSci
gospodarczej, rozw6j doradztwa zawodowego i poSrednictwa pracy czy zapewnienie mieszkafr
w przypadku migracji poza miejsce zamieszkania. Dyslokacja zasob6w z sektora rolniczego jest
niezbgdna r6wnieZ w obliczu jego modernizacji, kt6ra sprawia, 2e zmniejsza sig popyt na silg
roboczE w tym sektorze gospodarki - zgodnie z danymi CEDEFOP w ramach prognozy ,,Skills
supply and demand in Europe"r1 liczba miejsc pracy w kategorii ,,wykwalifikowani pracownicy
rolnictwa i rybol6wstwa" spadnie w Polsce do 2020 r. w stosunku do roku 2016 a2 o 15,2o/o

(tj. o 239 tys.).

5. Niedopasowanie kwalifikacji pracownik6w do wymagari rynku pracy

Kolejnym waZnym zadaniem do podjgcia na rzecz rozwoju rynku pracy bgdzie przeciwdziaLanie
zjawisku niedopasowania kwalifikacji pracownik6w do wymagari pracodawcow. Zgodnie z teori4
zarzydzania, moZna wyr62ni( niedopasowanie pionowe (wertykalne) lub poziome (horyzontalne).
Niedopasowanie pionowe ma miejsce, gdy kompetencje pracownika sq, zbyt niskie (wystgpuje
w6wczas tzw. niedob6r kompetencyjny) lub zbyt wysokie w odniesieniu do wymaganych na danym
stanowisku pracy (nadwyZka kompetencyjna). Niedopasowanie horyzontalne dotyczy natomiast
os6b, kt6re wykonuj4 prac7 niezgodnq z ich kierunkiem lub profilem ksztalcenia. Niedopasowanie
kompetencyjne oznacza nilsze wynagrodzenia i niZszy poziom satysfakcji zawodowej dla
pracownik6w, a takZe stanowi powalny problem marnotrawionego potencjalu ekonomicznego
przedsigbiorstw i calej gospodarki.

Zjawisko niedopasowania kompetencji wystgpuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
przybieraj4cjednak r62n4 intensywno6i. Najbardziej aktualne dane z badania CEDEFOPts, z 2015 r.
pokazuj4,2e w UE-28 poniZej swoich kwalifikacji pracowato Srednio 39Yo zatrudnionych (od 20%
na Litwie i Malcie, do 54o/o w Austrii). WskaZnik ten w przypadku Polski r6wnie2 wynosil 39%.Wg
OECD zjawisko to prowadzi do zmniejszenia wynagrodzeri u os6b posiadaj4cych nadmierne
kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracyle. W przypadku niedopasowania horyzontalnego,
4 na 10 z przebadanych przez CEDEFOP europejskich pracodawc6w skarZylo sig na niemoZnoSi
znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych pracownik6w. Podobne dane przyrrosz1 badania
prowadzone w Polsce: najbardziej aktualne dane pochodz1ce z raportu firmy Manpower Group
z 2016 r ,,Badanie Niedob6r Talent6w" pokazljq, 2e na staly problem z rekrutacj4 wskazuje
45% polskich firm (wzrost o 4 p.proc. do 2015 r.). Jakkolwiek w Polsce niezmiennie najtrudniej
pozyskuje sig wykwalifikowanych pracownik6w frzycznych, to trudno{,ci wi42q sig teL z rekrtacj1
m.in. technik6w i pracownik6w dzialow lT. WSr6d przyczyn trudno6ci w obsadzaniu stanowisk na
pierwszym miejscu w badaniu wskazano brak umiejgtnoSci technicznych (twardych kompetencji)20.

Coraz mniejsze zasoby wykwalifikowanych pracownik6w mog4 utrudniad utrzymanie wysokiego
tempa wzrostu produktywno6ci pracy. Obecnie znaczna liczba os6b na rynku pracy posiada
nieaktualne kompetencje lub wyksztalcenie, na kt6re nie ma zapotrzebowania w firmach. W raporcie

l7 Dane ze strony internetowej: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-
vi sualisati ons/employment-trends (dostgp 1 I . 1 0.20 I 7 r. ).
Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?, CEDEFOP, 2015.
OECD Economic Surveys: Poland OECD 2016 s.15.
Taki ej odpowiedzi udzi e lil o 47 Yo respondent6w reprezentuj 4cych fi rmy.

l8

t9

20
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dotyczącym polskiego rynku pracy wskazano, że w 2015 r. zdecydowana większość pracodawców 

(ponad 75%) doświadczała trudności w działaniach rekrutacyjnych. Głównym źródłem trudności 

było zdaniem pracodawców to, że kandydaci do pracy nie spełniali oczekiwań, tj. nie dysponowali 

satysfakcjonującym poziomem potrzebnych kompetencji (przede wszystkim w zakresie 

specyficznych umiejętności związanych z konkretnymi zawodami), nie mieli wystarczającego 

doświadczenia. Przy czym zjawisko to w większym stopniu dotykało mniejszych pracodawców, 

podczas gdy więksi pracodawcy znacznie szybciej znajdowali nowych pracowników.
21

 Należy także 

zwrócić uwagę na charakter boomu edukacyjnego, który ma miejsce w Polsce – dominującymi 

dotychczas kierunkami były kierunki humanistyczne i społeczne, nieodpowiadające rosnącemu 

zapotrzebowaniu na umiejętności techniczne. Stąd prowadzone kampanie (jak np. „dziewczyny na 

politechniki”!) zachęcające do podejmowania nauki w obszarze STEM (ang. science, technology, 

engineering, math – nauka, technologia, inżynieria, matematyka), jak i działania finansowane ze 

środków EFS (PO KL, PO WER) dotyczące zwiększenia liczby studentów na kierunkach 

matematycznych, przyrodniczych i technicznych (tzw. studia zamawiane). Konieczność 

wzmocnienia systemu podnoszenia kompetencji wynika również z faktu, iż na skutek zachodzących 

zmian w gospodarce posiadane kompetencje szybko stają się nieaktualne i wymagają aktualizacji w 

celu dostosowania do mającego miejsce postępu technicznego. 

Aby zapobiegać zjawisku niedopasowania kompetencji należy zwiększyć inwestycje w kapitał 

ludzki, a także wprowadzić zmiany w systemie kształcenia zawodowego, które m.in. zapewniałoby 

odpowiednią ilość praktyk zawodowych, kształcenie w zawodach potrzebnych i obecnych na rynku 

pracy oraz włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Warto również rozważyć 

wzmocnienie dualnego systemu kształcenia zawodowego. Należy także podjąć działania na rzecz 

zwiększenia zaangażowania pracodawców do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji 

pracowników, wykorzystując w tym celu środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także na 

rzecz wzrostu świadomości na temat korzyści z przygotowania pracowników zgodnie z potrzebami 

pracodawców. 

Ponadto, niezbędne jest podejmowanie działań służących ułatwieniu wejścia na rynek pracy osób 

kończących naukę na poziomie szkolnictwa wyższego. Niezwykle ważne jest rozwijanie 

kompetencji społecznych studentów i  umiejętności praktycznych poszukiwanych przez 

pracodawców, pozwalających na bardziej swobodne funkcjonowanie na rynku pracy. Wymaga to 

włączenia otoczenia społeczno-gospodarczego w tworzenie i realizację programów studiów, np. 

poprzez wysokiej jakości praktyki zawodowe, prowadzenie studiów dualnych, doktoratów 

wdrożeniowych we współpracy z przedsiębiorstwami. 

6. Rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia

Poważnym problemem polskiego rynku pracy, który wymaga rozwiązania, jest rozpowszechnienie 

elastycznych form zatrudnienia, czyli spory odsetek pracujących na podstawie umów innych niż 

umowa o pracę, pracujących na podstawie umów na czas określony, samozatrudnionych 

i pracujących w wymiarze mniejszym niż pełen etat wbrew swoim preferencjom
22

. Jednym 

21
 Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–

2015, pod redakcją Jarosława Górniaka. 
22

 Rynek pracy w Polsce charakteryzuje się dualizmem. Obok rynku pracy, na którym występują stabilne umowy o pracę, 

funkcjonuje drugi rynek pracy, na którym funkcjonują formy zatrudnienia niezapewniające stabilności wykonywanej 
pracy. W ramach agencji pracy tymczasowej zatrudnionych było w ub.r. 1 219 139 osób. 



z przeiaw6w tego zjawiska jest wysoka segmentacja rynku pracy - w licznych sektorach gospodarki
pracownicy s4 w szczegolnie silny spos6b naraleni na wymienione negatywne zjawiska, podczas
gdy w innych maj4 one charakter epizodyczny". W tzw. sektorze peryferyjnym2a gospodarki
dominuj4 firmy mniejsze, silnie ze sob4 konkuruj4ce, o nizszej wydajnoSi pracy, uzyskuj4ce niasze
zyski i charakteryzuj4ce sig mniejszym postgpem organizacyjnym i technicznym. Tam wlaSnie
z reglu,ly wystgpuj4 miejsca pracy gorzej platne, niestabilne, wymagaj4ce wigkszego wysilku lub
intensywno6ci, daj4ce niewielk4 szansg awansu, a tym samym, wystgpuje w nich wysoka fluktuacja
pracownicza. Tym samym, szczeg6lnie niekorzystne statystyki dotycz4ce jakoSci zatrudnienia
w Polsce zestawi6 moZna z peryferyjnym czgsto, wzglgdem oSrodk6w ekonomicznych w Europie
Zachodniej, charakterem znacznej czg(;ci polskich przedsigbiorstw (podwykonawcy). Jednocze6nie,
zwr6ci(, nale?y uwagg na fakt, i2 uelastycznienie rynku pracy (ustawa antykryzysowa) w okresie
kryzysu gospodarczego byto jednym z kluczowych czynnik6w, kt6ry ograniczyl spadek zatrudnienia
og6lem.

Zgodnie z danymi Eurostat, w 2017 r. zatrudnienie na czas okreSlony (osoby w wieku 15-74 lata)
bylo najbardziej rozpowszechnione w Polsce, Hiszpanii, Chorwacji i Portugalii. W naszym kraju
umowy na czas okreSlony stanowity podstawg zatrudnienia ponad jednej piqtej zatrudnionych
(26,2y025. Umowy na czas okreSlony obejmuj4 w tym przypadku zar6wno umowy o pracA na czas
okreSlony, jak r6wnieZ Swiadczenie pracy na podstawie um6w cywilnoprawnych. W IV kw. 2014 r.
Gl6wny Urzqd, Statystyczny szacowal na 6,9Yo odsetek wszystkich pracuj4cych w nietypowych
formach zatrudnienia (ok. 1,1 mln pracujqcych)26, z czego 8O,2oA pracowala w takiej formie nie
z wlasnego wyboru. Odsetek ten byl najwyhszy wSr6d os6b pracuj4cych na umowg-zlecenie
(84,3%). WSr6d os6b pracuj4cych w oparciu o pozostale umowy cywilnoprawne odsetek ten byl
znaczqco ni2szy, ale i tak pozostawal na wysokim poziomie (65,4%). Bior4c pod uwagg
samozatrudnionych w przypadkt 5l,3%o os6b z tej grupy to pracodawca:uzalelnil powierzenie pracy
od zaloZeniaprzez nich dzialalno6ci gospodarczej, natomiast pozostale 48,7yo osob podjglo decyzjg
o takiej formie wykonywania pracy samodzielnie (pracodawca nie 24dal od nich zaloaenia
dzialalnoSci gospodarczej lub bylo to dla nich korzystniejsze niZ inna forma zatrudnienia).

Choi odsetek zatrudnionych na czg\c etaitjest w Polsce niski i wynosi zaledwie 6,60/o (wobec
Sredniej 19,40/o dla calej Unii Europejskiej)27, to odsetek zatrudnionych na czgsi etatu wbrew swoim
preferencjom (osoba nie moZe znale1t, pracy w pelnym wymiarze czasu pracy) jest znacznie wyaszy:
wynosi on 20,8Yo (Srednia EU : 26,4oh).

Rozpowszechnienie niestabilnych form zatrudnienia powoduje, 2e znaczna czgS6 pracownik6w
narahona jest na podwyZszone ryzyko utraty pracy, brak nalezytego zabezpieczenia w dostgpie do
Swiadczeri spolecznych i zdrowotnych czy brak zdolnoSci kredytowej. W szczeg6lnoSci dotyczy to
os6b mlodych, wchodz4cych dopiero na rynek pracy oraz zaVJadq4cych rodziny. Jak wspomniano
wcze6niej, to poczucie braku stabilizacji przeklada sig takZe na odraczanie decyzji o posiadaniu
potomstwa, co dalej poglgbia zjawisko starzenia sig populacji (kryzys demograficzny).

24

25

26

27

Tzw. niepewne, wymagaj4ce niskich kwalifikacji zatrudnienie - nie daj4ce pewnoSci zatrudnienia (znane
r6wnieZ pod nazw4: junk job, mc work czy Smieciowe zatrudnienia) jest wg badaczy szczeg6lnie
rozpowszechnione w uslugach (np.: firmach ochroniarskich, gastronomii, sprz4tal1cych) - Blizej junk job
niz working poor. Nisko kwalifikowana nisko platna praca w uslugach w Polsce, Polityka Spoleczna,
Wieslawa Kozek, Julia Kubisa, Piotr Ostrowski.
Zgodnie z koncepcj4 Doeringera i Piore z 197 I r.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl
GUS, Notatka Informacyjna ,,Pracuj4cy w nietypowych formach zatrudnienia",27.Ol.2016 r.
Eurostat, dane za 2011 r. dla grupy wiekowej 15-64 lat.
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Niezale2nie, konsekwencj4 niskiej jakoSci zatrudnienia jest wysoki odsetek tzw. biednych

pracuj4cych (tzw. prekariat), czyli zatrudnionych i otrzymuj4cych wynagrodzenie, kt6rych

zr6wnowaZony rozporz1dzalny doch6d netto per capita w gospodarstwie domowym sytuuje sig

ponizej 60% mediany dochodu calej analizowanej populacji (zgodnie z metodologi4 Eurostat).

W 2015 r. do grupy tej zaliczalo sig 10,5% pracuj4cych Polak6w, podczas gdy Srednia unijna

wynosila 9,5o/o. Mimo to, za pozytywny naleZy uznai trend spadkowy tego wsp6lczynnika,

poniewaZ w 2008 r. byl on o ponad I p.proc. wyZszy.

Objgcie jak najwyZszego odsetka aktywnych zawodowo zatrudnieniem w postaci umowy o pracg na

czas nieokreSlony (z wyl4czeniem tych bran? i stanowisk, gdzie elastyczne formy zatrudnienia s4

wskazane), stanowic bgdzie zwigkszenie bezpieczenstwa ekonomicznego pracownik6w, ale wptynie

takae pozytywnie na finanse system6w zabezpieczenia spolecznego. Dlatego konieczne jest

kontynuowanie takich dzialah, jak oskladkowanie um6w cywilnoprawnych, kt6re obowi4zuje od

2017 r, zwlaszcza, 2e zmiana w przepisach nie spowodowala ztacz4cego spadku wykorzystania

przez pr acodawcow um6w cywilnoprawnych28.

7. Migracje zarobkowe

Obecnie podejmowanie pracy w Polsce przez imigrantow tylko w niewielkim stopniu kompensuje

odplyw z rynku pracy polskich pracownik6w. Wynikato z ograniczonej skali imigracji i przewagi

migracji czasowej nad dtugoterminowq. Szacuje sig, 2e w latach 2004-2015 nast4pil wzrost

emigracji z Polski na pobyt czasowy. W koricu 2015 r. emigracja na pobyt czasowy osi4gnqla

wielkoSc 2,4 mln os6b2e. Niemniej, obserwowany jest znaczny przyrost liczby os6b migruj4cych

ekonomicznie do Polski -w 2017 r. polscy pracodawcy zarejestrowali w urzEdach pracy 1800 tys.

o(wiadczen (z tego wigkszoS6 dla obywateli Ukrainy) stanowi4cych podstawg ubiegania sig o wizg,

co oznacza blisko 37o/o wzrost w por6wnaniu z 2016 r. Jednocze6nie ctdzoziemcom wydano ponad

190 tys. zezwoleh na pracA (wzrost o prawie 50o/o w por6wnaniu do 2016 r.),w tym ponad 182 tys.

dla Ukrairic6w. Tym samym, dynamika wzrostu liczby migrant6w zarobkowych w Polsce jest

wysoka i wobec spodziewanych do 2020 r. trend6w na rynku pracy, w dalszej mierze bgdzie

przybierala na sile.

Wpty* imigracji na obecnym poziomie na zasoby pracy nie jest w stanie wyr6wnai spadku poda?y

pracy wynikaj4cego z postgpuj4cego procesu starzenia sig populacji. Aby trwale uzupelnii

niedobory demograficzne, a tym samym zapewni( zr6wnowalony naptyw pracownik6w na rynek
pracy, niezbgdna jest wlaSciwie realizowana polityka migracyjna oparta na polityce migracji

zarobkowych.

Powszechny obecnie kr6tkookresowy, czgsto sezonowy charakter migracji ekonomicznych, nie

sprzyja temu. Konieczne jest wypracowanie mechanizm6w zachgcania migrant6w, ktorzy posiadaj4

ustabilizowan4 sytuacjg zawodow4 w Polsce do trwalego osiedlania sig w kraju i wspieranie ich

w uzyskiwaniu statusu umoZliwiaj4cego bezterminowe pozostawanie w Polsce (w tym takZe

uzyskiwanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Pol skiej ).

28 GUS.

" GUS, Notatka Informacyjna ,,Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski

w latach 2004-2015",05.09.20I6 r.
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Jak pokazuj4 badania i opracowania OECD3O, ONZ" iMigdzynarodowej Organizacji pracy32,

migracje migdzynarodowe stanowi1 lrodlo pozytywnych zjawisk ekonomicznych i spolecznych
zar6wno dla paristw przyjmujqcych, jak r6wnie2 wysylaj4cych migrant6w. Szczeg6lnie pozytywny
wplyw dotyczy uzupetniania niedobor6w na rynkach pracy. Warunkiem jest jednak kontrolowany
przeplyw os6b i sprawna kontrola administracyjna tego procesu.

NaleZy r6wnieZ pracowai nad zapewnieniem, by do Polski przyjeadaali migranci o wysokich
kwalifikacjach, co pomogloby uzupelnii prognozowane szczeg6lnie dotkliwe niedobory
pracownik6w w branZach o popycie na wysokie kwalifikacje (m.in. branaa ICT, sluzba zdrowia).
Byi mo2e nale7y korzystad z doSwiadczeri niemieckiego modelu tzw. zielonej karty dla
informatyk6w cudzoziemskich. Do6wiadczenia innych kraj6w zwi4zane z naptywem imigrant6w
wskazuj4, 2e polityka wl4czania spolecznego cltdzoziemc6w przyczynia sig do pozytywnego
oddzialywania imigracji na rynki pracy w tych krajach. JednoczeSnie naleZy zapewni(, aby poziom
zatrudnienia cudzoziemc6w nie wplywal negatywnie na utrzymanie lub zdobycie zatrudni enia przez
polskich obywateli. NaleZy monitorowai proces dopuszczania ctdzoziemc6w do polskiego rynku
pracy, tak aby unikn4i niebezpieczefstwa wypychania przez nich z rynku pracy rodzimych
pracownik6w. NaleZy r6wnieZ podj46 staranie aby, jak najwigksza grupa z nich pozostawala
w zatrudnieniu objgtym skladkami na ubezpieczenie spoleczne33.

Szczegoln4 kategorig migracji zagranicznych stanowic mohe reemigracja obywateli polskich
z zagranicy. Wraz z poprawiaj4c4 sig koniunktur4 na rynku pracy w Polsce, wzrostem wynagrodzef ,

moZe nast4pi6 wzrost liczby Polak6w decyduj4cych sig na powr6t do Polski i podjgcie pracy (lub
rozpoczgcie dzi alalnoSci gospodarczej)34.

8. Inne wyzwania dla polskiego rynku pracy

WSr6d zjawisk, kt6re istotnie wplywaj4 lub wptywa6 bgd4 w najblizszym czasie na polski rynek
pracy, waZnq nadal pozostaje kwestia wewngtrznej (krajowej) mobilnoSci zawodowej. Jak pokazuj4
dane Eurostat, obywatele Polski s4 drug4 najliczniejsz4 grupq narodowoSciow4 migruj4c4 w ramach
Unii Europejskiej. W wymiarze krajowym obserwowane jest jednak odmienne zjawisko. Jak
pokazujq regionalne i lokalne wskaZniki stopy bezrobocia izatrudnienia, od szeregu lat ma miejsce
bardzo wyralne i trwale zr6Znicowanie sytuacji na rynkach pracy na terenie Polski. Tradycyjnie
wysokiemu bezrobociu w wojew6dztwach tzw. Sciany wschodniej oraz w pewnych regionach Polski
centralnej towarzysz4 rekordowo niskie wskaZniki w metropoliach takich, jak: Pozna6, Warszawa
czy Wroclaw. Oznacza to niedopasowanie zar6wno iloSciowe, jak i jakoSciowe pracownik6w na
wielu lokalnych rynkach pracy.

Dzialania wspieraj4ce mobilnoSi wewngtrzn4 pracownik6w to w wymiarze polityki rynku pracy
m.in. wsparcie finansowe dla podejmuj4cych zatrudnienie poza miejscem zamieszkania (ak np.

OECD (2012), ,,Renewing the Skills of Ageing Workforces: The Role of Migration", International
Migration Outlook 2012, OECD Publishing, Paris.
2009 Human Development Report of the United Nations Development Programme (UNDP).
2008 World Migration Report.
W 2017 r. nast4pil znaczqcy wzrost cudzoziemc6w (gl6wnie pochodz4cych z Ukrainy) odprowadzaj4cych
skladki na ubezpieczenie spoleczne w por6wnaniu do wczeSniejszych okres6w. Jednak nalely dolo,zy(
starari aby ten trend byl kontynuowany.
Rz4d wspiera reemigracjg obywateli polskich do kraju m.in. za spraw4 dzialajqcego w ramach portalu
Zielona Linia modulu www.powroty.gov.pl Swiadcz4cego pomoc powracaj4cym do kraju w znalezierriu
zatrudnienia.
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funkcjonuj4cy od 2014 r. bon na zasiedlenie). Jednak zasadniczq przeszkod4 dla dynamicznego

rozwoju mobilno5ci w Polsce jest slabo6i rynku mieszkaniowego. W realiach niewystarczaj4cej

podaZy mieszkari oraz dominuj4cego modelu posiadania mieszkania opieraj4cego sig na wlasnoSci

nieruchomoSci (a nie jej dostgpnym finansowo wynajmie) istotn4 barier4 dla migruj4cych jest koszt

przeprowadzki i zamieszkania w nowym miejscu. Dodatkowo sytuacjg pogarsza fakt, i2 z powodu

niskich plac czgsto os6b migruj4cych nie sta6 r6wnieZ na podnajgcie mieszkania. R6wniez

w przypadku migracji o charakterze wahadlowym czgsto na przeszkodzie stoj4 wysokie koszty

transportu lub w przypadku wielu miejscowoSci brak dostgpnych pol4czef w ramach transportu

zbiorowego. To z kolei powoduje, 2e czgsto podjgcie pracy poza miejscem zamieszkania, powi4zane

z dojazdem staje sig malo oplacalnebqdi wymaga sporego wysitku w postaci np.: organizowania

wsp6lnych podr62y przezwiele os6b i wsp6lnego ponoszenia koszt6w paliwa itp.3s

Niedob6r pracownik6w w wielu branZach powoduje, 2e zmienia sig nieco optyka podejmowanych

polityk zatrudnienia, kt6re obok wspierania os6b bez pracy w powrocie do zatrudnienia, powinny

w wigkszym stopniu koncentrowa6 sig na wysitkach maj4cych na celu ograniczenie wystqpowania

deficytu pracownik6w, m.in. poprzez polozenie wigkszego nacisku na podnoszenie i aktualizowanie

kwalifikacji przez caly okres aktywno6ci zawodowej

Reasumuj4c, nalely miei na uwadze nie tylko, tych kt6rzy znalelli sig poza rynkiem pracy, ale

r6wniez tych, ktorzy na nim juZ funkcjonuj4 i podejmowad starania na rzecz lepszego

zagospodarowania zasob6w jttL na nim obecnych.

II. Priorytety i cele KPDZ|2OL8

KPDZ wskazuje na kierunki realizacji polityk paristwa w zakresie promocji zatrudnienia,lagodzenia

skutk6w bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W powylszym zakresie prowadzone s4 w Polsce

szeroko zakrojone dzialania ujgte w szczeg6lnoSci we wspomnianych juZ wyZej dokumentach:

(l) Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii ,,Europa 2020" - czg(;6 zatrudnienie

(AktywnoSi dla wzrostu sprzyjaj4cego wt4czeniu spolecznemu) oraz (2) Sprawozdanie roczne

z realizacji Krajowego Planu Dzialah na rzecz Zatrudnienia na lata 20151017 (za 2016 rok),

(3) Strategia narzeczOdpowiedzialnego Rozwoju, atakZe (4) Strategia Rozwoju Kapitafu Ludzkiego.

Zatem, dla zapewnienia sp6jno6ci prowadzonej przez Paristwo polityki rynku pracy, uzasadnione

jest przy okre6laniu w KPDZ12018 priorytet6w, cel6w i dzialafi uwzglgdnienie takle zapis6w

pochodz4cych z wymienionych dokument6w rz4dowych.

KPDZ12018 zawiera:

1. cele i dzialania zgodne z priorytetami polityki panstwa w dziedzinie rynku pracy;

2. szacunkow4 wysokoSc Srodk6w finansowych, w tym Funduszu Pracy oraz budZetu pafstwa, na

dofi nansow anie dzial ah wynikaj 4cych z KPD Z;

3. wskaZniki efektywno6ci KPDZ.

35 W wielu miejscach w kraju, obserwuje sig zjawisko, w obliczu niewystarczajqcego transportu zbiorowego,

wsp6lnego oplacania kosztu przelazdu do pracy pojazdem prywatnym
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KPDZl2}l8, w zwi4zku ze zidentyfikowanymi wyzwaniami wyznacza nastgpuj4ce priorytety:

Sprawny ibezpieczny rynek pracy36,

Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dot4d zasobow pracy, w tym grup najbardziej
narazonych na wykluczenie spoleczne i bezrobocie dlugoterminowe.

W zwiqzku, z operacyjnym charakteremKPDZl20l S celem gl6wnym pozostaje:

Zwigkszenie wskaZnika zatrudnienia og6lem, skrajnych grup wiekowych, kobiet i os6b
z niepelnosprawnoSciami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego bezpieczeristwa
zatrudnienia.

JednoczeSnie w ramach KPDZ12018 wyznaczone zostaly dodatkowe cele:

Dostosowanie dzialah urzgd6w pracy do zmieniaj4cego sig rynku pracy,

Zwigkszenie adaptacyjnoSci bezrobotnych i pracuj4cych na rynku pracy,

ZwiEkszenie aktywno6ci zawodowej os6b zwi4zanych z rolnictwem w kierunku pozarolniczego

rynku pracy,

Wprowadzenie zmian w systemie edukacji sluZ4cych poprawie jakoSci sily roboczej,
Wprowadzenie efektywnej polityki migracji zarobkowych.

Dzialania kierunkowe

Dla osi4gnigciaprzyjgtych cel6w I<PDZ|2U|8, prowadz4cych do realizacji okre6lonych priorytet6w
w KPDZ przyjmuje sig nastgpuj4ce dzialania kierunkowe:

1. Ograniczenie negatywnych skutk6w proces6w demograficznych dla rynku pracy,
2. Doskonalenie funkcjonowania instytucji rynku pracy,

3. Wspieranie migracji przyjaznych rynkowi pracy,
4. Rynek pracy dobrej jako6ci,

5. ZwiEkszanie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy,

6. Wspieranie grup w trudnej sytuacji na rynku pracy.

ilI. Dzialania przewidziane do realizacji w ramach KPDZl20lSz

Priorytet I. Sprawny ibezpieczny rynek pracy

1. Dzialanie kierunkowe: Ograniczenie negatywnych skutk6w proces6w demograficznych
dla rSmku pracy

Ztdanie 1.1 Wsparcie realizacji badari panelowych os6b w wieku 50 lat i wigcej
w migdzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -
PO WER

'u Rozszerzenie nazwy priorytetu stanowilo wyjScie naprzeciw postulatom zglaszanym przez partner6w
spolecznych w toku konsultacji dokumentu oraz znajduje odzrvierciedlenie w celu gl6wnym.
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Cel: Wyposa2enie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne nt. zdrowia, aktywnoSci

zawodowej, kapitalu ludzkiego, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej os6b w wieku 50+,

pozwalaj4ce zwigkszyi efektywnoSi ich wsparcia na rynku pracy.

Planowane dzialanir:
Opracowanie raport6w ewaluacyjnych i zestaw6w rekomendacji dla polityki na rzecz aktywizacji

zawodowej osob w wieku 50lat i wigcej.

Realizacja badania SHARE w rundach VIII i IX (czyli odpowiednio w roku 2019 i2021).

Przeprowadzenie dodatkowych badari dotycz1cych sytuacji os6b 50+ w odniesieniu do aktywnoSci

os6b z tej grupy wiekowej na rynku pracy w latach 2018-2021.

Opracowanie interaktywnego narzgdzia informatycznego do przedstawiania informacji o sytuacji

os6b starszych w Polsce.

Przewidywane efekty:
Wypracowane w projekcie rekomendacje bgd4 wykorzystywane do prowadzenia polityki opartej na

dowodach. Zgromadzone zasoby informacyjne, w tym szczeg6lowe analizy problem6w i r62nych

wariant6w ich rozwi4zania przedstawione w kaldym z zestaw6w rekomendacji, bgd4

wykorzystywane w dyskusjach publicznych w ramach realizowania zada'h z zakrest polityki

spolecznej i rynku pracy. Opracowane rekomendacje pozwol4 instytucjom rynku pracy na

zapoznanie sig z bie2qcq analiz4 sytuacji os6b 50+ na rynku pracy oraz proponowanymi

rozwiqzaniami zidentyfi kowanych problem6w.

Ponadto, realizacja projektu pozwoli na udostgpnienie danych SHARE oraz innych danych

dotycz4cych os6b w wieku 50+ w formie umoZliwiaj4cej wykorzystywanie ich w szerszym niZ

dotychczas zakresie, podniesienie kompetencji pracownik6w MRPiPS.

Zglaszai4cy zadanie : MRPi P S/DAE

Zadanie 1.2 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+"
2018

Cel: Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dzieimi w wieku do lat 3 (tj. wspieranie tworzenia

nowych miejsc opieki i obniZenie koszt6w oplat ponoszonych przez rodzicow za pobyt dzieci w tych

instytucjach). Zwigkszenie odsetka dzieci objgtych opiek4 instytucjonaln4. Uiatwienie rodzicom

godzenia obowi4zk6w rodzinnych z zawodowymi oraz zwigkszenie stopy zatrudnienia kobiet.

Planowane dzialania:
W I kwartale 2018 r. zostan4 ogloszone wyniki konkursu przeprowadzonego w ramach programu

,,Maluch+". Nastgpnie zostanie rozpoczgty proces uruchomienia/przekazania Srodk6w na zadania

zakwalifikowane do dofinansow ania37 .

37 W pa2dzierniku 2017 r. zostal ogloszony program ,,Maluch+" 2018, w ramach kt6rego jednostki

samorz4du terytorialnego, osoby frzyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce

osobowoSci prawnej mog4 ubiegad sig o dofinansowanie do tworzenia i/lub funkcjonowania miejsc opieki
dla dzieci w wieku do lat 3. Program podzielony jest na moduly ze wzglgdu na adresat6w oraz

przeznaczenie dofinansowania. Oferty na poszczeg6lne moduly sktadano w IV kwartale 2011 r.
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Przewidywane efekty:
zwigkszenie liczby instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3,

zwigkszenie odsetka dzieci objgtych opiek4 w instytucjach opieki nad dzie6mi w wieku do
lat 3,

ulatwienie/u moZliwieni e rodzicom go dzenia 2y cia zaw o dowe go i rodzinne go.

Zglaszajqcy zad,tnie: MRPiP S/DSR

Zadanie 1.3 Dzialania adresowane do os6b w wieku przedemerytalnym

Cel: Lepsze dostosowanie polityk paristwa do potrzeb rynku pracy

Planowane dzialania:
Ewaluacja wdroZenia nowych rozwi4zan wprowadzonych ustaw4 z dnia 16 listopada 2016 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu lJbezpieczeh Spolecznych oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 887):

realizacja programu edukacji skierowanego do przyszlych emeryt6w na temat korzy(ci
ptyn4cych z op62nienia decyzji przejScia na emeryturg. Celem jest przekonanie jak
najwigkszej liczby uprawnionych do emerytur o jak najdluhszym pozostaniu w zatrudnieniu
z uwagi na potencjalny wzrost wysokoSci emerytury oraz uSwiadomienie o znaczeniu czgici
skladowych emerytury,

upowszechnienie przez Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych informacji w formie wsp6lpracy
z mediami, pras4lokaln4 i og6lnokrajow4, poprzez:

o media cyfrowe: audycje radiowe, programy telewizyjne, strona intemetowa ZUS,
monitory SKR,

o media drukowane: prasa lokalna i og6lnokrajowa, wydawnictwaZIJS,
o wydarzenia organizowane przez ZUS: dzieh Seniora, dni Ubezpieczonego, dzief

Os6b Niepelnosprawnych, inne wydarzenia,
o zaangaiowanie Rzecznik6w Regionalnych ZUS.

realizacja uslug Swiadczonych przez doradcg emerytalnego. Celem uslugi jest realizacja
przez Zaklad wsparcia w zakresie Swiadomego wyboru momentu przej{cia na emeryturg
poprzez uSwiadamianie przyszlych Swiadczeniobiorc6w od czego zaleZy wysoko5i
emerytury, jakie czynniki i zmienne maj4 wplyw na wysokoSt przyszlego Swiadczenia,

zapewnienie mo2liwoSci prognozowania wysokoSci Swiadczef w postaci symulacji kwoty
Swiadczenia obliczonej w roku biel4cym oraz prognozy Swiadczenia na kolejne lata przy
wykorzystaniu kalkulatora emerytury powszechnej, kalkulatora nauczycielskich Swiadczeri
kompensacyjnych, kalkulatora emerytur pomostowych. Celem jest przedstawienie
przyszlemu Swiadczeniobiorcy korzySci wynikaj4cych zwydl:uzenia aktywnoSci zawodowej,
udzielanie informacji przez konsultant6w Centrum Obstugi Telefonicznej ZUS. Celem jest
zapewnienie niezbgdnych informacji przyszlym emerytom umoZliwiaj4cych Swiadome
podjgcie decyzji o przejSciu na emeryturg,

zarzqdzanie informacj4 przez wysoko wykwalifikowanych specjalist6w ZIJS, poprzez
bie24c4 weryfikacjg i akt:ualizacjg treSci internetowych, ulotek ZUS. Celem jest zapewnienie
biel4cy ch informacj i dla potencj alnych Sw i adczeniob iorc6w.

Przewidywane efekty:
Dostosowanie polityk paristwa do zmian zachodz4cych na rynku pracy,

Doskonalenie Swiadczonych uslug,
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Podniesienie Swiadomolci przyszlych emeryt6w o wplywie aktywnoSci zawodowej na

wysokoSi emerytury,

Realizacja programu edukacji skierowanego do przyszlych emeryt6w:

Liczbauczni6w, kt6rzy wzigli ttdzial w programie,,Lekcje zZUS",

Liczb a uczni6w, kt6rzy wzi g li udzial w,,proj ekci e z ZU 5",

Liczba wyklad6w zorganizowanych przez ZUS na uczelniach, z kt6rymi instytucja

ma zawafte porozumienia,

Liczba klient6w obsluZonych przez doradc6w emerytalnych w badanym okresie,

Liczba obliczeri wykonanych przez doradc6w emerytalnych w kalkulatorze

emerytalnym (symulacje i prognozy) w badanym okresie,

Liczba obliczeri wykonanych przez doradc6w w kalkulatorze Nauczycielskie

Swiadczenia Kompensacyjne (NSK) w badanym okresie,

Liczba obliczeri wykonanych przez doradc6w w kalkulatorze dla emeryt6w

pomostowych (EPOM).

Upowszechnienie przez ZUS informacji w formie wsp6lpracy z mediami:

Liczba publikacji w mediach cyfrowych: audycje radiowe, programy telewizyjne,

strona intemetowa ZUS, monitory SKR,

Liczba publikacji w mediach drukowanych: prasa lokalna i og6lnokrajowa,

wydawnictwaZUS,
Li czba dzialah podj gtych przez Rzecznik6w Re gion alnych ZU S,

WartoS6 AVE publikacji w mediach cyfrowych i mediach drukowanych (na

podstawie danych przygotowany ch przez Newton).

Zglaszajqcy zadanie : ZUS

Zadanie 1.4 Polityka spoleczna wobec os6b starszych do roku 2030 BEZPIECZENSTWO-

-UCZESTNICTWO- SOLIDARNO SC

Cel: Celem polityki wobec os6b starszych jest podnoszenie jakoSci zycia senior6w poptzez

umoZliwienie im pozostawania jak najdhuhej samodzielnymi i aktywnymi oraz zapewnienie

bezpieczeristwa. Polityka wobec os6b starszych to celowe, dlugofalowe i systemowe oddzialywanie

panstwa oraz innych podmiot6w publicznych i niepublicznych na ksztattowanie warunk6w

prawnych, ekonomicznych, spolecznych i zdrowotnych w celu tworzenia osobom starszym

korzystnej dla nich sytuacji 2yciowej dostosowanej do zmieniaj4cych sig wraz z wiekiem potrzeb

spolecznych, ekonomicznych oraz opieki i ochrony zdrowia w kaZdym okresie zycia osoby

w starszym wieku.

Planowane dzialania:

Tworzenie warunk6w umoZliwiaj4cych wykorzystanie potencjalu os6b starszych jako aktywnych

uczestnik6w Zycia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich mo2liwo5ci

psychofi zyc zny ch oraz sytuacj i rodzi nnej .

Przewidywane efekty:
Podniesienie jako6ci Zycia senior6w poprzez umoZliwienie im pozostawania jak najdtuZej

samodzielnymi i aktywnymi.

Zglaszaj4cy zad anie : MRP iP S/DAS
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Zadanie 1.5 Projekt {Nie} Samodzielni

Cel: Tworzenie nowych miejsc Swiadczenia uslug w lokalnej spoleczno6ci na rzecz os6b
niesamodzielnych, w tym os6b starszych i os6b z niepelnosprawnoSciami.

Planowane dzialania: Realizowanie grupy rolnych inicjatyw maj4cych na celu dostarczenie na

rynek uslug dla os6b niesamodzielnych i ich opiekun6w.

Przewidywane efekfy:

Rozw6j dostgpnych dla obywateli, dobrej jakoSci uslug spolecznych, realizowanych przy
wykorzystaniu lokalnych zasob6w spolecznych, jako instrument oddzialywuj4cy na sytuacjg
zawodow4 opiekun6w nieformalnych,

Zwigkszenie szans na aktywnoSi zawodow4 lub komfort jej realizacji u os6b, kt6rym
utrudnia to sytuacja rodzinna wynikaj4ca z pelnienia 16l opiekuriczych,

Utworzenie kilku tysigcy nowych miejsc Swiadczenia uslug opiekuiczych i asystenckich
w lokalnej spolecznoSci,

Uwolnienie dla potrzeb rynku pracy kapitalu ludzkiego, wczeSniej absorbowanego do opieki
nad osobami zaleZnymi,

Poprawa dobrostanu odbiorc6w uslug spolecznych, aw przypadku niekt6rych uslug powr6t
do aktywno6ci spolecznej lub zawodowej (czgsciowy lub calkowity).

Zglaszajqcy zadanie : MRPiPS/DAS

2. Dzialanie kierunkowe: Doskonalenie funkcjonowania instytucji qmku pracy

Zadanie 2.1 Rozwijanie, uzupelnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej
upowszechnianie za pomoc4 nowoczesnych narzgdzi komunikacji - INFODORADCA+

cel: Zwigkszenie adekwatnosci dzialm;rt urzgd6w pracy do zmieniaj4cego sig rynku pracy.

Planowane dzialania:

Opracowanie podrgcznika tworzenia informacj i o zawodach,

Przygotowanie opis6w dla 250 zawod6w,

Dostosowanie systemu bazodanowego MRPiPS do wl4czenia opis6w 1000 zawod6w,
Dzialania promuj4ce informacje o zawodach w6r6d instytucji rynku pracy,

Badania monitoruj4ce wykorzystywanie informacj i o zawodach.

Przewidywane efekty:
Aktualne informacje o 1000 zawodach (na koniec czerwca 2019 r.) do wykorzystania przez
instytucje rynku pracy m.in. dla doradc6w klienta i doradc6w zawodowych przy tworzeniu
indywidualnych plan6w dzialania oraz ulatwiaj4cych 6wiadczenie uslug i stosowanie instrument6w

rynku pracy.

Zglaszaj1cy zadanie : MRPiP S/DRP
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Ztdanie 2.2 Doskonalenie poSrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Swiadczonych przez

publiczne stu2by zatrudnienia z wykorzystaniem profilowania pomocy i indywidualnych plan6w

dzialania dla os6b bezrobotnych i poszukuj4cych pracy

Cel: Poprawa zakresu i form oraz dostgpu do pomocy Swiadczonej przez publiczne sluZby

zatrudnienia osobom zainteresowanym popraw4 swojej sytuacji na rynku pracy oraz pracodawcom.

Podnoszenie jakoSci poSrednictwapracy, poradnictwa zawodowego oraz indywidualizacji dzialahna

rzecz klientow poprzez monitorowanie realizacji poszczegolnych uslug i tworzenie warunk6w do

ich rozwoju i szerszego wykorzystania system6w teleinformatycznych przy ludzielaniu pomocy oraz

doskonalenie narzgdzi i metod pracy z klientem.

Planowane dzialania:

Monitorowanie realizacj i przez wzgdy pracy profilowania pomocy dla bezrobotnego,

Monitorowanie realizacji przez urzgdy pracy: po6rednictwa pracy i poradnictwa

zawodowego oraz upowszechnianie informacji dotycz4cych specyficznych rozwi4zah

w zakresie ich Swiadczenia,

Udzielanie wyjaSnief dotycz4cych profilowania pomocy dla bezrobotnych, po6rednictwa

pracy, poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych plan6w dzialania zgodnie z ustaw4

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie oraz innymi regulacjami prawnymi,

Realizacja projektu ,,Eurodoradztwo Polska" (EDP) w ramach Programu Erasmus*, w tym;

upowszechnianie informacji na temat narzgdzi oraz metod i technik poradnictwa

zawodowego, opracowywanie publikacji z zakrest teorii i dobrych praktyk

poradnictwa zawodowego, organizowanie seminari6w, szkoleri i konferencji z zakresu

poradnictwa zawodowego, wsp6lprac9 z europejskimi sieciami promuj4cymi

mobilnoiii uznawanie kwalifikacji, prowadzenie i aktualizacjg strony internetowej

www.eurodoradztwo.praca.gov.pl oraz upowszechnianie produkt6w projektu na stronie

internetowej, :udzial w spotkaniach i konferencjach z zaktesu poradnictwa zawodowego

w kraju izagranicq,

Doskonalenie metod pracy z osobami bezrobotnymi, poszukuj4cymi pracy oraz

pracodawcami, m.in. poprzez'. opracowywanie i upowszechnianie informacji, material6w

i specjalistycznych wydawnictw dla po6rednik6w pracy, doradc6w zawodowych lub

pracownik6w pelni4cych funkcjg doradcy klienta, monitorowanie uZytkowaniaprzezurzEdy

pracy i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Systemem Doradcy Zawodowego (SDZ),

w sklad kt6rego wchodzi Kwestionariusz Zainteresowafl Zawodowych (KZZ) i Narzgdzie

do badania kompetencji (NBK), organizacjg spotkari informacyjno-szkoleniowych,

seminari6w i szkoleri dotycz4cych po6rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

Wspieranie rozwoju system6w teleinformatycznych wykorzystywanych przez PSZ do

pomocy Swiadczonej przez te sluZby, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem funkcjonalnoSci

wspomagaj4cych po6rednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i profilowanie pomocy

dla bezrobotnych,

Popularyzowanie i wspieranie rozwoju w PSZ nowoczesnych form i sposob6w komunikacji

z osobami korzystajqcymi z pomocy urzgd6w pracy i pracodawcami.

Przewidywane efekty:

Staly dostgp do SDZ dla doradc6w zawodowych, uprawnionych do korzystania z KZZ lub

NBK,
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Informacje, materiaty i specjalistyczne wydawnictwa dla po6rednik6w pracy, doradc6w
zawodowych oraz doradc6w klienta z publicznych stuZb zatrudnienia,

Zapewnienie pracownikom publicznych sluzb zatrudnienia udzialu w spotkaniach

informacyjno-szkoleniowych, seminariach i szkoleniach dotycz4cych realizacji zadart przez

doradc6w klienta w zakresie po6rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Zglaszajqcy zadanie : MRPiP S/DRP

Zadanie 2.3 Zapewnienie utrzymania i rozwoju Systemu Teleinformatycznego Publicznych SluZb

Zatrudnienia

Cel: Zapewnienie sp6jnego systemu obslugi rynku pracy poprzez realizacjg zadah zwiqzanych
z ltrzymaniem i rozwojem, w szczeg6lnoSci dostosowaniem do zmian prawnych oraz wymagah
funkcjonalnych uZytkownik6w koflcowych, Systemu Teleinformatycznego Publicznych StuZb

Zatrudnienia.

Kontynuacja zadah zwi4zanych z usprawnieniem, odbiurokratyzowaniem oraz standaryzacj4
w skali kraju pracy Publicznych StuZb Zatrudnienia poprzez zapewnienie ttrzymania i rozwoju
funkcjonalno6ci aplikacji wchodz4cych w sklad Systemu Teleinformatycznego PSZ.

Planowane dzialania:
Zapewnienie ttrzymania i rozwoju aplikacji Systemu Teleinformatycznego PSZ oraz

wsparcia dla uZytkownik6w koflcowych,

Zapewnienie utrzymania i rozwoju stron intemetowych PSZ,

Zapewnienie udostgpniania na infrastrukturze teleinformatycznej Osrodka Przetwarzania
Danych MRPiPS aplikacji wchodzqcych w sklad Systemu Teleinformatycznego PSZ.

Przewidywane efekfy:
Poprawa jakoSci Swiadczenia uslug na rzecz osob bezrobotnych, poszukuj4cych pracy,

cudzoziemc6w oraz pracodawc6w przez publiczne sluZby zatrudnienia poprzez
zastosowanie jednolitych aplikacji Systemu Teleinformatycznego PSZ i udostgpnienie uslug
elektronicznych,

Zapewnienie dostgpu do centralnego rejestru os6b bezrobotnych i poszukuj4cych pracy,
cudzoziemc6w, pracodawc6w oraz informacji o rynku pracy i ofert pracy,

Zapewnienie obslugi procesu Koordynacji Systemu Zabezpieczenia Spolecznego
i wsp6lpracy w ramach Europejskich Sluzb Zatrudnienia,

Zapewnienie utrzymania i rozwoju aplikacji Systemu Teleinformatycznego PSZ oraz

wsparcia dla uZytkownik6w koricowych,

Zapewnienie udostgpniania na infrastrukturze teleinformatycznej Osrodka Przetwarzania
Danych MRPiPS aplikacji wchodz4cych w sklad Systemu Teleinformatycznego PSZ.

Zglaszaj4cy zadanie : MRPiPS/DI

Zadanie 2.4 Konkurs ,,Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracownik6w Instytucji Rynku
Pracy w zakresie Swiadczenia uslug w ramach sieci EURES, kt6rych finansowanie paflstwa
czlonkowskie s4 zobowi4zane przej4(, na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES"
w ramach Dzialania 2.4 ,,Modetnizacja publicznych i niepublicznych sluZb zatrudnienia orazlepsze
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy" PO WER.
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Cel: Przeszkolenie kluczowych i merytorycznych lnstytucji Rynku Pracy w zakresie wylqcznie

Swiadczenia uslug w ramach sieci EURES, kt6rych finansowanie paristwa czlonkowskie s4

zobowiqzane przej4( na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

Planowane dzialania:
W ramach projektu wylonionego w konkursie realizowane bgd4 szkolenia merytorycznych

pracownik6w wojew6dzkich i powiatowych urzgd6w pracy (WUP i PUP) w zakresie Swiadczenia

uslug w ramach sieci EURES w zwi4zku z reform1 sieci EURES w paristwach czlonkowskich

UE/EFTA. Wnioskodawca w ramach projektu zorganizuje i przeprowadzi 16 szkoleri na terenie

calego kraju, po jednym w kaZdym wojew6dztwie, dla ok. 750 merytorycznych pracownik6w WUP

i PUP (ok. 70 doradc6w EURES i asystent6w EURES z 16 WUP i ok. 680 po5rednik6w pracy

zajmuj4cych sig realizacj 4 dzialah sieci EURES - po 2 osoby zkaldego z 340 PUP).

Przewidywane efekty: Liczba pracownik6w publicznych sluZb zatrudnienia (PSZ) objgtych

wsparciem, ktorzy nabyli kompetencje w zakresie rozwiEzah zwigkszaj4cych efektywnoS6 uslug

Swiadczony ch na rzecz os6b pozostaj4cych bez zatrudnienia - 730 os6b, Liczba pracownik6w PSZ,

objgtych wsparciem w programie - 750 os6b.

Zglaszajqcy zadanie : MRPiPS/DWF

Zadanie 2.5 Konkurs pt. ,,Opracowanie modelowych procedur dzialah IRP w zakresie realizacji
zadannarzecz os6b znajdtjqcych sig w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, bior4c pod uwagg

stopieri oddalenia od rynku pracy oraz gotowoS6 do wej5cia lub powrotu na rynek pracy" w ramach

Dzialania 2.4 ,,Modernizacja publicznych i niepublicznych sluZb zatrudnienia otaz lepsze

dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy" PO WER.

Cel: Przygotowanie publicznych sluZb zatrudnienia do obslugi imigrant6w poprzez stworzenie

zestawu wytycznych i praktycznych narzEdzi mo2liwych do zastosowania w kontekScie

obowi4zuj4cego prawa, jak r6wnieZ uwzglgdniaj4cych odmiennoSci kulturowe.

Planowane dzialania:

Stworzenie elastycznej procedury dla instytucji rynku pracy - (zawieraj4cej komponent

dotyczqcy wsp6lpracy PUP z odpowiednimi jednostkami) w celu zapewnienia

kompleksowej pomocy i wsparcia cudzoziemcom,

Testowanie procedury przed wdroZeniem w 6 wybranych PUP,

Przeprowadzenie szkoleri w zakresie stosowania procedury oraz opracowanie podrgcznika.

Przeprowadzenie ewaluacji sluZ4cej ocenie rezultat6w wdrozenia procedury oraz

wprowadzenia ewentualnych ulepszen i zmian w procedurze w dalszej perspektywie (po

zakoriczeniu projektu wylonionego w konkursie).

Przewidywane efekty:

Odsetek publicznych stuzb zatrudnienia, w kt6rych pilotaZowo wdrozono opracowane

procedury -80o ,

Liczba publicznych sluZb zatrtdnienia, w kt6rych wstgpnie przetestowano opracowane

procedury - 6.

Liczba opracowanych modelowych procedur dzialai- l,
Liczba pracownik6w, ktorzy w wyniku szkolenia nabyli kompetencje w zakresie rozwi4zan

zwiEkszaj1cych efektywnoS6 uslug PSZ Swiadczonych na tzecz imigrant6w - 400.

Zglaszajqcy zadanie : MRP iP S/DWF
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Zrdanie 2.6 Prowadzenie monitoringu zawod6w deficytowych i nadwyzkowych

Cel: Wsparcie powiatowych i wojew6dzkich urzgd6w pracy w zakresie prowadzenia monitoringu

zawod6w deficytowych i nadwyZkowych poprzez wypracowanie propozycji zmian w metodologii

prowadzenia monitoringu, przetestowanie zaproponowanych zmian i dostosowanie narzgdzia

informatycznego.

Planowane dzialania:
Powolanie Zespoht, kt6ry zajmie sig opracowaniem zmian w nowej metodologii

prowadzenia MZDiN m.in. w zakresie wskaZnik6w, na podstawie kt6rych identyfikowane

s4 zawody deficytowe, nadwyzkowe i zrownowalone,

Wypracowanie propozy cji zmian w stosowanej metodologii,

Przetestowanie zaproponowanych zmian i wdroZenie ich do stosowania,

Dostosowan ie narzgdzia informatycznego.

Przewidywane efekty:

Wdrozenie wypracowanej nowej metodologii monitoringu zawod6w deficytowych

i nadwyzkowych,

Udoskonalenie narzgdzia wspieraj4cego urzgdy pracy we wlaSciwym okre5laniu kierunk6w

szkoleri bezrobotnych.

Zglaszajqcy zadanie : MRPiP S/DRP

Zadanie 2.7 Stworzenie modelu analizy popytu nazawody

Cel: Umozliwienie wiarygodnego przewidywania trend6w zapotrzebowania na pracg, kierunki

ksztalcenia zawodowego, uslugi rozwojowe i kwalifikacje na uzytek administracji publicznej,

podmiotow zajmuj4cych sig ksztalceniem, szkoleniem i rozwojem zawodowym, pracodawc6w,

pracownik6w oraz absol went6w.

Planowane dzialania:
Powolanie w IBE panelu eksperckiego dla obszar6w: edukacji zawodowej, statystyki, rynku
pracy, administracji publicznej,

Analiza danych w skali makro i mikro dla poszczeg6lnych branZ w oparciu o dostgpne

2r6d1a (m.in. GUS, ZUS, Og6lnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losow

Absolwent6w szk6l wyZszych (ELA), badania los6w absolwent6w szkolnictwa

zawodowego, Monitoring Zawod6w Deficytowych i Nadwyzkowych (MZDiN), analizg

internetowych ogloszef o praca),

Opracowanie listy rekomendacyjnej dla wszystkich zawod6w ksztalconych w szkolnictwie

zawodowym na poziomie regionalnym,

Weryfikacj a listy rekomendacyjnej z interesariuszami,

Opracowanie raportu zbiorczego z analiz i wniosk6w zawierajqcego opis modelu analizy

popytu na zawody.

Przewidywane efekty:
Wsparcie doradztwa i poradnictwa zawodowego w kwestii wyboru pol4danej przez rynek
ScieZki kariery,

Wsparcie merytoryczne inicjatyw dotyczqcych lepszego dostosowania kompetencji

i kwalifikacji do wymog6w rynku pracy.

Zglasztjqcy zad anie : MEN/MC/IB E
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Zad.anie 2.8 Budowanie e-uslugi monitoringu zawod6w deficytowych i nadwyzkowych

Cel: Systemowe wsparcie rynku pracy, oSwiaty i szkolnictwa wylszego w informacji o zawodach
nadwyzkowych i deficytowych.

Planowane dzialania:
PrzeloZenie wniosk6w z dzialania 2.7 (model analizy popytu na zawody) na zaloaenia
systemu informatycznego,
Modyfikacja formularzy zgloszenia pracownika do systemu ubezpieczen spolecznych (ZUS
ZUA) o pozycje wskazuj4ce nazajmowane stanowisko (z katalogu zawod6w prowadzonego
przez MRPiPS),
Stworzenie systemu analiz, kt6ry na podstawie danych zebranych prognozowai bgdzie
zatrudnienie w danym zawodzie na przyszle lata (spadek / wzrost) w podziale na regiony,
Pol4czenie systemu analiz z danymi o absolwentach szkolnictwawyaszego oraz szkolnictwa
zawodowego w celu identyfikacji deficytu b4d2nadwy2ki absolwent6w.

Przewidywane efekty:
Okre6lenie odpowiednich kierunk6w szkolenia bezrobotnych dla zapewnienia spojnoSci
z potrzebami rynku pracy,

Usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawod6w, kwalifikacji
i umiejgtno6ci deficytowych i nadwyZkowych na lokalnych rynkach pracy,

UzaleZnienie finansowania szkolnictwa zawodowego od realnego zapotrzebowania na
zawody,

Utworzenie nowych b4dZ redukcja dotychczasowych zawod6w ksztalconych w systemie
szkolnictwa zawodowego,

Identyfi kacja kierunk6w interwencj i program6w pomocowych,
Dostarczenie informacj i obywatelom o wartoSciowy ch kierunkach edukacj i.

Zglxzajqcy zadanie : MC/MEN/IBE.

3. Dzialanie kierunkowe: Wspieranie migracjiprzyjaznych rynkowi pracy

Zadanie 3.1 Rozw6j rynku mieszkari na wynajem, zarowno rynku komercyjnego, jak i spolecznego
oraz zwigkszenie liczby mieszkafl dostgpnych dla os6b o niskich i przecigtnych dochodach

Cel: Zwigkszenie mobilnoSci ludzi poszukuj4cych pracy oraz aktywizacja zawodowa ludzi
wykluczonych spolecznie.

Planowane dzialania:
Realizacja budowy mieszkat'r na wynajem, w tym z moZliwoSci4 docelowego zakupu
mieszkania przez na1emc6w, w tym z wykorzystaniem grunt6w nalel4cych do samorz4d6w
oraz Skarbu Pafistwa,

Kontynuacja programu budownictwa socjalnego i komunalnego oraz tworzenia mieszkari
chronionych, noclegowni i dom6w dla bezdomnych (w sposob ci4gly),
Modyfikacja programu spolecznego budownictwa czynszowego i kontynuowanie programu
(w spos6b ciqgty).

Przewidywane efekty: (WartoSci docelowe w 2030)

Liczba mieszkaf przypadajqca na 1000 mieszkaric6w - 435,
Umo2liwienie samorz4dom gminnym zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych oczekuj4cych na najem mieszkania gminnego,
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− Obniżenie liczby osób mieszkających w warunkach substandardowych (z 5,3 do 3,3 mln

osób). 

Zgłaszający zadanie: MIiR 

Zadanie 3.2 Poprawa mobilności zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w ramach 

poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, przewidzianego w 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Cel: Aktywizacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa na pozarolniczy rynek pracy z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). 

Planowane działania:  

W ramach działania jest wypłacana pomoc w postaci bezzwrotnej premii w wysokości 100 tys. zł 

(wypłacanej w 2 ratach: I rata 80 tys. zł, II rata 20 tys. zł). O pomoc na uruchomienie i prowadzenie 

pozarolniczej działalności może ubiegać się zarówno rolnik jak i małżonek rolnika lub domownik 

rolnika. Uruchomiona działalność powinna być prowadzona przez 5 lat od wypłaty I raty pomocy, a 

jednym z warunków jej otrzymania jest przejście do ZUS  i podleganie temu ubezpieczeniu w tym 

okresie. 

Pierwszy nabór wniosków odbył się w 2017 r., kolejny nabór wniosków odbędzie się w II kwartale 

2018 r. 

Przewidywane efekty: Szacowana liczba beneficjentów do 2023 roku wynosi 19 tys. osób. 

Zgłaszający zadanie: MRiRW 

Zadanie 3.3 Migracje zarobkowe odpowiadające potrzebom rynku pracy 

Cel: Zapewnianie napływu cudzoziemców na rynek pracy na poziomie odpowiadającym potrzebom 

rynku pracy

Planowane działania: 

− Monitorowanie i ocena funkcjonowania obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, których celem było m.in. 

wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej oraz poprawa zarządzania migracjami zarobkowymi 

do Polski, 

− Współpraca z Departamentem Informatyki MRPiPS w zakresie doskonalenia narzędzi

informatycznych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (m.in. rejestry dot. 

zatrudniania cudzoziemców, narzędzia analityczne, narzędzia do składania wniosków on-

line), 

− Przygotowywanie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, w zależności od

stwierdzanych potrzeb, służących zapewnieniu możliwość elastycznego reagowania na 

potrzeby rynku pracy, 

− Współpraca, w zakresie migracji zarobkowych, z innymi zaangażowanymi resortami w

wypracowaniu nowej polityki migracyjnej (koordynująca rola MSWiA), 

− Współpraca z KE i ICMPD oraz MIiR i GUS w ramach projektu „Labour Market Strategy

in Poland”, w ramach środków europejskich z Programu Wsparcia Reform Strukturalnych 

(koordynacja: MIiR), 



Przeciwdzialanie wyludzaniu wiz pracowniczych, koordynacja dzialania wla6ciwych

organ6w w kierunku systemowego wyeliminowania procederu wykorzystywania rejestracji

o6wiadczeri do wytudzania wiz pracowniczych i zwigkszenie nadzoru nad przestrzeganiem

prawa przez przedsigbiorc6w zatrudniaj4cych zagranicznych pracownik6w (w tym

zglaszania do ubezpieczeri spolecznych),

Prowadzen i e dzialah informacyj nyc h w zakre si e zatrudni ani a cudzozi emc6w.

Przewidywane efekty:

Poprawa zarz4dzania migracjami zarobkowymi, skutkuj4ca dostosowaniem rosn4cego naplywu

migrant6w zarobkowych do potrzeb rynku pracy, przy ograniczeniu negatywnych efekt6w dla rynku
pr acy or az re dukcj i nadt2y 6 w zakre sie le galno 5c i zatrudnien ia3 

8.

Zglaszajqcy zadanie : MRPi P S/DRP

ZaLdanie 3.4 Wspieranie mobilno6ci pracownik6w na europejskim rynku pracy

Cel: Wspieranie mobilnoSci zawodowej pracownik6w na europejskim rynku pracy poprzez uslugi

realizowane w ramach sieci EURES narzecz poszukuj4cych pracy i pracodawc6w, w szczeg6lnoSci

poprzez realizacjg europejskiego poSrednictwa pracy oraz informowanie o warunkach Zycia i pracy

w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(uE iEFrA).

Planowane dzialania:
Realizacja dzialan zwi4zanych z udziaLem w sieci EURES w Polsce zgodnie z Krajowym Planem

Dzialah Sieci EURES dla Polski na 2018 r., obejmuj4ca:

dzialania na poziomie centralnym, w tym koordynacja sieci EURES w kraju: utrzymanie

krajowych regulacji prawnych z zakresu EURES, wsp6lpraca przy tworzeniu unijnych

przepis6w prawnych z zakresu EURES, prowadzenie dzialai informacyjnych EURES,

prowadzenie krajowej strony internetowej EURES www.eures.praca.gov.pl, koordynacjg

udzialu polskiej kadry EURES w szkoleniach organizowanych na zlecenie Komisji

Europejskiej (KE), organizacja krajowych szkolef dla kadry EURES, przygotowanie

materiat6w informacyjnych nt. warunk6w Zycia i pracy w Polsce na portal EURES KE,

przygotowanie materialu informacyjnego nt. polskiego rynku pracy oraz wojew6dzkich

rynk6w pracy, a tabe zawod6w nadwyzkowych i deficytowych w Polsce na portal EURES

KE, utrzymanie odpowiedniej infrastruktury IT podt4czonej do portalu EURES KE oraz

system6w wewngtrznych PSZ i OHP dla cel6w prowadzenia dzialafi EURES, ujgcie dzialai
EURES w EFS na lata 2014-2020, rozw6j systemu monitorowania dzialafi sieci EURES

w Polsce oraz ram sprawozdawczoici do nowego systemu programowania dzialari sieci

EURES w UE, atak2e systemu mierzenia rezultat6w,

dzialania na poziomie wojew6dzkim i powiatowym: poSrednictwo pracy w ramach sieci

EURES dla polskich pracodawc6w, projekty rekrutacyjne, wsparcie po rekrutacji,

po5rednictwo pracy w ramach sieci EURES dla polskich bezrobotnych/poszukuj4cych pracy

za grantcq, dzialania informacyjne i komunikacyjne promuj4ce mobilnoS6 na europejskim

" W no*y.h regulacjach prawnych duZy nacisk polo2ono na udoskonalenie system6w informatycznych oraz

wymiang danych pomigdzy r62nymi instytucjami (SG, UdSC, PIP, KAS, ZUS, konsulowie) a PSZ.

Pozwoli to na bardziej skuteczn4 walkg z pojawiajqcymi sig nadu2yciami oraz na zwigkszenie nadzoru nad

przedsigbiorcami zatrudniaj4cymi cudzoziemc6w (np. handel oSwiadczeniami czy powierzanie pracy dla

pozoru).
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rynku pracy w krajach UE lub EFTA na rzecz polskich bezrobotnych i poszukuj4cych pracy,
organizacja na terenie Polski europejskich targ6w pracy o charakterze branzowym, w tym
organizacja Europejskich Dni Pracy (EDP) on-line na platformie KE, dla polskich
pracodawc6w,udzial polskiej kadry EURES z WUP i OHP w europejskich targach pracy za
granic4 w UE/EFTA w celu prezentacji ofert pracy polskich pracodawc6w, tdzial polskiej
kadry EURES WUP i OHP w targach pracy na terenie Polski, informowanie i porady nt.
warunk6w Zycia i pracy w Polsce dla cndzoziemc6w - obywateli UE lub EFTA oraz
polskich bezrobotnych/poszukuj4cych pracy o warunkach Zycia w UE lub EFTA, wymiana
informacji z kadrq EURES o zawodach deficytowych i nadwyZkowych w poszczeg6lnych
pafrstwach UE i EFTA, wsp6lpraca na poziomie regionalnym z wla6ciwymi krajowymi
organizacjami oraz unijnymi sieciami w zakresie specjalistycznych porad nt. mobilnoSci
(migracji zarobkowych) na terenie UE lub EFTA,
dzialania na poziomie przygraricznym: wspieraj4ce transgraniczn4 mobilnoSi pracownik6w
w regionach przygranicznych Polski z Niemcami, Czechami i Slowacj4 (partnerstwa
transgraniczne EURES-T Beskydy oraz EURES-TriRegio atak2e inicjatywy transgraniczne
EURES Odra-Oder i EURES Poprad-Dunajec),

projekty EURES dofinansowywane z EFS:

' 2 centralne projekty szkoleniowe dla kadry OHP oraz wojew6dzkich i powiatowych
urzgd6w pracy z PO WER 2014-2020,

' 6 regionalnych projekt6w, w tym 4 z regionalnych program6w operacyjnych 20141020
oraz2 z programu Erasmus*.

Przewidywane efekty:
Ulatwienie obywatelom Polski oraz polskim pracodawcom korzystania z unijnego prawa do
swobody przeplywu pracownik6w w calej UE i EFTA z zachowaniem wysokiego poziomu jako(ci
Swiadczonych uslug i odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa dzigki wsp6lpracy z publicznymi
sluzbami zatrudnienia i innych paristwach czlonkowskich UE i EFTA oraz Komisj4 Europejsk4.

Zglaszaj4cy zadanie : MRPi P S/DRP

4. Dzialanie kierunkowe: Rynek pracy dobrej jakoSci

Zadanie 4. 1 Kampania Paristwowej Inspekcj i Pracy,,Pracuj g legalnie"

Cel: Podniesienie Swiadomo6ci pracodawc6w i pracownik6w z zakresu zasad zatrudnienia zgodnie
z obowiEntj4cymi przepisami prawa pracy, a w szczeg6lno6ci:

propagowanie wyboru pracy legalnej, w miejsce zatrudnienia w ,,szarej strefie" i pracy
nielegalnej,

uSwiadomienie pracuj4cym korzy6ci wynikaj4cych z wykonywania ,,pracy legalnie" oraz
zagroZei wyptywaj4cych z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej
falszywie,
pigtnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawc6w, ktorzy
decyduj4 sig na powierzenie pracy z naruszeniem obowi4zuj4cych przepis6w prawa,
informowanie o formach i moZliwo5ciach skorzystania z pomocy merytorycznej
Paristwowej Inspekcj i Pracy przy el iminowaniu nieprawidlowoSci.

Planowane dzialania:
Uruchomienie strony internetowej kampanii www.prawawpracy.pl zawieraj4cej materialy
merytoryczne oraz informacje dot. realizowanych dzialan, w tym termin6w szkolefl,
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Publikacje wspieraj4ce kampanie (broszury i ulotki w jgzyku polskim i ukrairiskim),

Dzialania medialne adresowane do pracodawc6w i pracownik6w, w tym ukrairiskich

przekazuj4ce tre6ci Kampanii (m.in. radio, internet, prasa lokalna),

Emisja dw6ch 30 - sekundowych spot6w radiowych w stacjach og6lnopolskich,

Szkolenia grup docelowych kampanii realizowane r6wnieZ we wsp6tpracy z ZUS

i partnerami kampanii na warunkach nieodplatnego uczestnictwa,

Przygotowanie fi1m6w dla pracodawc6w i pracownik6w dotycz4cych korzy6ci z legalnej

pracy i zagroZen zwiqzanych z nielegalnym zatrudnieniem,

Realizacja ,,dni otwartych", targ6w pracy, ,,dni kariery", dyZtty telefoniczne itp.

Przewidywane efekty:
Zmiana Swiadomo6ci grup docelowych kampanii w zakresie legalnoSci zatrudnienia,

Weryfi kacj a obecnych zachow ai doty cz4cy ch le galno Sci zatrudnienia,

Usunigcie nieprawidlowo6ci, np.: zawarcie um6w na piSmie, zgloszenie do ubezpieczefl

spolecznych, zast4pienie um6w cywilnoprawnych umowami o pracg tam, gdzie mamy do

czynienia z cechami stosunku pracy.

Zglaszajqcy zad anie : GIP

Zadanie 4.2 Program wieloletni ,,Poprawa bezpieczeristwa i warunk6w pracy" - IV etap,

okres realizacji: lata 2017-2019, ustanowiony uchwal4 nr 20312015 Rady Ministr6w z dnia

26 pa2dziemika 2015 r.

Cel: Opracowanie innowacyjnych rozwiqzah organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na

rozw6j zasob6w ludzkich oraz nowych wyrob6w, technologii, metod i system6w zarzydzania,

kt6rych wykorzystanie przyczyni sig do znaczqcego ograniczenia liczby os6b zatrudnionych

w warunkach narazenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci4Zliwe oraz ograniczenia

zwiqzane z nimi wypadk6w przy pracy, chor6b zawodowych i wynikaj4cych z tego strat

ekonomicznych i spolec zny ch.

Planowane dzialania:

W czg5ci A programu realizowane bgd4 zadania z zakresu:

ustalenia normatyw6w w zakresie bezpieczefrstwa i higieny pracy,

rozwoju metod i narzgdzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w Srodowisku

pracy,

rozwoju systemu badan maszyn i innych vzqdzeh

ochrony zbiorowej i indywidualnej,

rozwoju systemu edukacji, informacji i promocji

zdrowia.

technicznych, narzEdzi oraz Srodk6w

w zakresie bezpieczefrstwa i ochrony

W czg5ci B programu realizowane bgdq projekty z zakresu:

zachowania zdolno6ci do pracy,

nowych i narastaj4cych czynnik6w ryzyka zwiEzanych z nowymi technologiami i procesami

pracy,

in2ynierii materialowej i zaawansowanych technologii na tzecz bezpieczeristwa i higieny

pracy,

ksztaltowania kultury bezpieczet'rstwa.
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Przewidywane efekty:

W 2018 r. zostan4 zrealizowane drugie etapy 83 zadanoraz pierwsze etapy 7 zadahz zakresu sluZb
paristwowych. Zakonczona zostanie realizacja l0 zadan z zakrest sluZb paristwowych. Zrealizowane
zostanq drugie etapy 61 projekt6w oraz pierwsze etapy 7 projekt6w w zakresie badari naukowych
i prac rozwojowych.
Zrealizowanie wszystkich podjgtych zadart i projektow w ramach IV etapu Programu nast4pi
w latach 2018-2019, a ich wdroZenie i upowszechnienie przyczyni sig do zwigkszenia zdolnoSci do
pracy m.in. dzigki zmniejszeniu naraZenia na ryzyka zawodowe, w stopniu umoZliwiaj4cym
wydluZon4 aktywno6i zawodow4, poprawg jako6ci pracy i Zycia, zwigkszenie kultury
bezpieczeristwa w Srodowisku pracy i Zycia wplywaj4cego na obniZenie liczby wypadk6w przy
pracy i chor6b zwi4zanych z prac4.

Zglaszajqcy zadanie : CIOP-PIB

5. Dzialanie kierunkowe: Zwigkszanie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy

Zadanie 5.1 Projekt AppHelp4SMEs - Apprenticeship Helpdesk for Small and Medium Size
Enterprises

Cel: Zbudowanie potencjalu instytucji m.in. w Polsce (w tym partner6w spolecznych) do
Swiadczenia wsparcia w zakresie organizacji staZy dostosowanego do potrzeb MSp3e.

Planowane dzialania:
Analiza dostgpnych form praktyk i staZy w Polsce wraz z ich otoczeniem formalno-
prawnym oraz finansowym,

Zdefiniowanie ram jakoSci dla praktyk zawodowych i zaangaaowania MSP; transfer
i adaptacja najlepszych praktyk do kontekstu narodowego Polski,
Analizapotrzeb MSP oraz do5wiadczef w zakresie organizacjipraktyk i staly,
Opracowanie zestawu narzgdzi dla przedsigbiorc6w sektora MSf dotycz 4cych organizacji
praktyk i stuZy, pozwalajqcychna zdiagnozowanie gotowoSci przedsigbiorc6w do przyjgcia
do firmy praktykant6w i sta2yst6w,

Szkolenie facylitator6w w zakresie wsparcia dla doradcow wspieraj4cych MSP w zakresie
praktyk i stuZy na rzecz sieci doradc6w oferuj4cych przedsigbiorcom z sektora MSP pomoc
w zakresie praktyk i staZy,

Pilotal uslugi wsparcia w zakresie praktyk i staly dla MSP,

Opracowanie interaktywnego centrum zasob6w online dla VtSp zainteresowanych
organizacjq, praktyk i stuZy,

przygotowanie serwisu on-line, zawieraj4cego przydatne dla przedsigbiorc6w informacje
dotycz4ce warunk6w organizacji praktyk i sta2y w Polsce (stan prawny, przydatne
dokumenty i formularze dla firm rozpoczynaj4cych program praktyk i staly w Polsce),
narzgdzie do samo diagnozy przedsigbiorcy w zakresie gotowo6ci do organizacji praktyk
i staZy oraz do oceny jaki rodzaj praktyk lub staZy najlepiej odpowiada potrzebom
i mo2liwoSciom jego fi.-y.

3e Projektjestrealizowanywewsp6lpracyzpartrreramizagranicznymizWielkiejBrytaniiiCypru.
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Przewidywane efekty: 

− 100 MŚP, które skorzystają z narzędzi i doradztwa w ramach projektu w zakresie praktyk i

staży i będą oferować miejsca wysokiej jakości praktyk i staży dla młodych ludzi, 

− Zwiększony potencjał instytucji w Polsce (w tym partnerów społecznych) do świadczenia

wsparcia w zakresie organizacji staży i praktyk dostosowanego do potrzeb MŚP, 

− Wzrost zaangażowania MŚP w organizację staży i praktyk w Polsce,

− Podniesienie dla MŚP atrakcyjności staży i praktyk jako formy pozyskiwania pracowników

oraz uświadomienie im korzyści wynikających z przyjmowania młodych ludzi na wysokiej 

jakości staże i praktyki, 

− Funkcjonujący serwis on-line zawierający przydatne dla przedsiębiorców informacje

dotyczące warunków organizacji praktyk i staży w Polsce oraz sieć doradców oferujących 

przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w zakresie praktyk i staży. 

Zgłaszający zadanie: PARP 

Zadanie 5.2 Bilans Kapitału Ludzkiego 

Cel: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach 

gospodarki. 

Planowane działania:  

− Realizacja badań przekrojowych (3 edycje w latach 2017-2022),

− Realizacja badań branżowych (2 edycje, 16 branż w latach 2017-2023).

Przewidywane efekty: 

− 4 zestawy rekomendacji odnoszących się do zdiagnozowanych luk kompetencyjnych na

rynku pracy w Polsce w ramach badania przekrojowego,  

− 16 sektorów/branż gospodarki, dla których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-

zawodowe przy współudziale przedsiębiorców, 

−  3 edycje badań przekrojowych,

− 2 edycje badań branżowych dla 16 branż,

− Raporty podsumowujące kolejne edycje badań przekrojowych, raporty z modułów

badawczych, raporty z badań branżowych, zorganizowane "branżowe okrągłe stoły", 

regionalne podsumowania wyników badań, ogólnopolskie podsumowania wyników badań, 
bazy danych z badań. 

Zgłaszający zadanie: PARP 

Zadanie 5.3 Rady ds. Kompetencji (programowa i sektorowe) 

Cel: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach 

gospodarki.  

Planowane działania:  

− Powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji, do zadań której będzie należało przede

wszystkim formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do 

aktualnych potrzeb przedsiębiorców, upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb 

kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy oraz koordynacja i 

monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych,  
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− Prowadzenie aktywnej współpracy służącej wsparciu przez PARP funkcjonowania 6 rad ds.

kompetencji z sektorów: zdrowia, budowlanego, finansowego, turystyki, mody i 

innowacyjnych tekstyliów oraz IT, wyłonionych w 2016 r. w drodze konkursu ogłaszanego 

przez PARP, 

− Rozstrzygnięcie konkursu na wybór rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacji z

uwzględnieniem obszaru elektromobilności ogłoszonego w 2017 r., 

−  Ogłoszenie konkursu na wybór kolejnych sektorowych rad ds. kompetencji,

−  Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na

kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy, w szczególności w 

zakresie potrzeb zgłaszanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, a także analiza 

zapotrzebowania na kompetencje w branżach zaliczanych do grona inteligentnych 

specjalizacji (Projekt Bilans Kapitału Ludzkiego). Zakończenie badań branżowych w 

ramach projektu z branż takich jak finanse, turystyka, IT. 

Przewidywane efekty:  

Stworzony System Rad ds. Kompetencji będący odpowiedzią na niedopasowanie kompetencyjne 

pracowników do potrzeb przedsiębiorców, umożliwiający oddziaływanie przez przedsiębiorców na 

dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i poza 

formalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw/sektorów z instytucjami rynku 

pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kompetencjach 

w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to również na wzrost skuteczności działań z 

zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

W podziale na horyzont czasowy zostaną uzyskane następujące rezultaty: 

Krótkoterminowe rezultaty: 

− powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji oraz kolejnych Sektorowych Rad ds.

Kompetencji, 

− zapewnienie dostępu do wyników prac 6 rad nt. monitoringu rynku pracy przedstawicielom

administracji publicznej, przedsiębiorcom, partnerom społecznym oraz instytucjom sektora 

edukacji. 

Długoterminowe rezultaty: 

− rekomendowanie zmian systemowych w systemie edukacji formalnej i poza formalnej,

− zmiany aktów prawnych, w wyniku których zostaną lepiej dopasowane kompetencje

pracowników do potrzeb rynku pracy, 

− aktualne prognozy dla przedstawicieli ministerstw w zakresie potrzeb kompetencyjnych na

rynku pracy w podziale na sektory. 

Zgłaszający zadanie: PARP 

Zadanie 5.4 Prowadzenie działań służących zwiększeniu szans na rynku pracy osób uczących się w 

szkołach wyższych 

Cel: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Planowane działania:  

− Realizacja kompleksowych programów szkół wyższych w ramach Zintegrowanych

Programów Uczelni. Programy te przewidują dostosowanie i realizację programów 

kształcenia zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi. Ponadto, mają służyć 



podnoszeniu umiejgtnoSci student6w i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tworzeniu

i realizacji wysokiej jakoSci program6w staZowych i studi6w doktoranckich oraz wspieraniu

Swiadczenia wysokiej jakoSci uslug przez jednostki dzialaj4ce w strukturze uczelni (takich

jak akademickie biura karier). Programy zakladajq r6wnieZ wsparcie zmian organizacyjnych

na uczelniach,

Realizacja projekt6w w ramach konkursu Studia dualne. (Celem konkursu jest stworzenie

ram prowadzenia studi6w dualnych i ich wdro2enie dla kierunk6w studi6w o profilu

praktycznym, z twzglEdnieniem przede wszystkim postanowief $ 5 ust. I rozporzqdzenia

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 26 wrzelnia 2016 r. w sprawie warunk6w

prowadzenia studi6w. Ksztalcenie dualne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych

pracodawc6w i przyszlych pracownik6w. Pracodawca ma wplyw na ksztaltowanie

programu studi6w i rozwinigcie poszukiwanych przez niego kompetencji. Student poprzez

wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni zdobywa doSwiadczenie w zakresie

poruszania siE w rzeczywistym Srodowisku pracy.)

Przewidywane efekty:
Liczba os6b objgtych uslugami instytucji wspomagaj4cych student6w w rozpoczgciu

aktywnoSci zawodowej na rynku pracy - 28 280,

Liczba os6b objgtych wsparciem EFS w ramach programow ksztalcenia o profilu

og6lnoakademickim, lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy

i spoleczefstwa - l5 950,

Liczba os6b objgtych wsparciem EFS w ramach program6w studi6w doktoranckich- 1220,

Liczba os6b objgtych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju - 25 515,

Ltczba pracownik6w kadry dydaktycznej objgtych wsparciem EFS w zakresie procesu

ksztalcenia - 2 350,

Liczba pracownik6w kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objgtych wsparciem

w zakresie zarzydzania uczelni4 -2350,
Liczba student6w, ktorzy uczestniczyli w staZach wspieranych ze Srodk6w EFS - 23 700,

Liczba uczelni objgtych wsparciem EFS w zakresie wdraZania informatycznych narzEdzi

zarz4dzanta i udostgpniania informacji o szkolnictwie wylszym - 35,

Liczba wykladowc6w z zagranicy prowadz4cych modul ksztalcenia - 160,

Liczba absolwent6w programow studi6w doktoranckich dofinansowanych ze Srodk6w EFS

- 720,

Liczba os6b, kt6re podniosty kompetencje w ramach dzialan uczelni wspartych z EFS -
26 7s0,

Liczba pracownik6w uczelni, ktorzy dzigki wsparciu z EFS podnieSli swoje kompetencje

dydaktyczne -2050,
Liczba pracownik6w uczelni, kt6rzy dzigki wsparciu z EFS podnie6li swoje kompetencje

zarzydcze - 2 050,

Liczbauczelni, kt6re wdrozyty zmiany w zakresie zarz4dzaniaprocesem ksztalcenia - 3540.

Zglaszaj1cy zadanie : MNi SW

^o Zakladane l4czne wartoSci docelowe wska2nik6w dotycz4 powyZszych konkurs6w i planowane s4 do

osi4gnigcia do roku 2023. WartoSci osi4gnigte wskaZnik6w s4 monitorowane lqcznie dla wszystkich

konkurs6w realizowanych w ramach Osi ItI PO WER.
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Zadanie 5.5 Program Doktorat wdroZeniowy - II edycja

Cel: Tworzenie warunk6w do rozwoju wsp6lpracy pomigdzy Srodowiskiem naukowych
a Srodowiskiem spoleczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studi6w doktoranckich oraz
wprowadzenie moZliwoSci ksztalcenia uczestnika studi6w doktoranckich we wsp6lpracy
z zatrudniajqcym go przedsigbiorc4 (lub innym podmiotem).

Planowane dzialania:
Ogloszenie drugiej z pigciu edycji konkursu, w ramach kt6rego bgd4 mogly by| przyznane Srodki
finansowe na dofinansowanie koszt6w wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji
badan naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach studi6w doktoranckich.
W ramach programu przewidziano r6wnie2 finansowanie stypendium doktoranckiego. Do programu
moZe przyst4pi6 do 500 os6b rocznie.

Przewidywane efekty:
Rozw6j za spraw4 dualnego trybu studi6w (doktorant jest pracownikiem podmiotu, kt6rego
dotyczy dany problem naukowy, a jednoczeSnie uczestnikiem studi6w doktoranckich)
kontakt6w pomigdzy jednostk4 naukow4 a otoczeniem spoleczno-gospodarczym,

Intensyfikacji badari naukowych o potencjale komercyjnym, atakhe umoZliwienie badaczom
(doktorantom) zdobycie do6wiadczenia w prowadzeniu dzialalno5ci B+R. UmoZliwienie
l1czeniapracy z rozwojem kariery zawodowej.

Zghszti1cy zadanie : MNiSW

Zada,nie 5.6 Przygotowanie i opublikowanie rczporzqdzenia w sprawie doradztwa zawodowego

Cel: Przygotowanie uczni6w do wyboru zawodu i kierunku ksztalcenia.

Planowane dzialania:

Opracowanie i wej6cie w Zycie nowych rozwi1zah prawnych okreSlaj4cych warunki
i spos6b realizacji oraz organizacji doradztwa zawodowego.

Przewidywane efekty:
Przepisy prawa, kt6re okreSl4 tre6ci programowe z zakrest doradztwa zawodowego,
warunki i spos6b realizacji i organizacji doradztwa zawodowego oraz wymagania
w zakresie przygotowania os6b realizlj4cych doradztwo zawodowe w szkolach
i plac6wkach, uwzglgdniaj4c rolg doradztwa zawodowego we wspieraniu uczni6w
i sluchaczy w procesie podejmowania decyli edukacyjnych i zawodowych.

Zglaszfi4cy zadanie : MEN

Zada;nie 5.7 WdroZenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)41

Cel: Wyr6wnanie dostgpu do luczenia sig przez cale 2ycie wszystkich grup wiekowych, w tym
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejgtnoSci i kompetencji oraz promowanie elastycznych Sciezek
ksztalcenia, potwierdzania kompetencji, w szczeg6lno6ci poprzez wl4czenie do ZSK kwalifikacji
nadawanych poza systemami oSwiaty oraz szkolnictwa wyZszego.

4r Projekt realizowarry w ramach Strategii Rozwoju Kapitalu Ludzkiego.
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Planowane dzialania:
Wdro2enie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez realizacjg projekt6w:

,,Wspieranie realizacji I etapu wdra2ania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ZSK na

poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadaj4cych kwalifikacje i zapewniaj4cych

jakoSi nadawania kwalifikacji" (projekt ZSK 1), oraz projektu ,,Wspieranie realizacji

ll etapu wdraZania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji

centralnej oraz instytucji nadaj4cych kwalifikacje i zapewniaj1cych jakoSd nadawania

kwalifikacji" (projekt ZSK 3),

,,Wl4czenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych spolecznie do Zintegrowanego

Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie

interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym (projekt ZSK2)",

prowadzenie i rozw6j Zintegrowanego Rej estru Kwalifi kacj i.

Przewidywane efekty:
Projekt ZSK 2: 20 000 wydanych Swiadectw i certyfikat6w nadawanych poza systemami

o6wiaty i szkolnictwa wyZszego z przypisanym poziomem PRK, 50 kwalifikacji
cz4stkowych spoza systemu oSwiaty i szkolnictwawylszego wpisanych do Zintegrowanego

rejestru Kwalifikacji (ZRK), 140 przygotowanych opis6w kwalifikacji spoza systemu

oSwiaty i szkolnictwa wyZszego,

Projekt ZSK 3: 30 000 wydanych Swiadectw i certyfikat6w nadawanych poza

systemami o6wiaty i szkolnictwawyhszego zprzypisanym poziomem PRK,60 kwalifikacji
cz4stkowych spoza systemu oSwiaty i szkolnictwa wylszego wpisanych do ZRK,

150 przygotowanych opis6w kwalifikacji spoza systemu oSwiaty i szkolnictwawy2szego,

Projekt ZRK 1: 100Yo kwalifikacji pelnych wpisanych do ZRK, funkcjonuj4cy ZRK.

Zglaszaj4cy zadanie : MEN

Zadanie 5.8 Program praktyk zawodowych w Paristwowych WyZszych Szkolach Zawodowych"

w ramach dzialania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyZszym PO WER - V nab6r uczelni

Cet: Wypracowanie, testowanie i wdroZenie og6lnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesigcznych

praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych. Projekt skierowany jest do wszystkich

publicznych uczelni zawodowych - oraz niepublicznych uczelni zawodowych ksztalc4cych co

najmniej 100 student6w na studiach stacjonarnych oraz w kt6rych ndzial student6w stacjonamych

w og6lnej liczbie student6w wynosi co najmniej 40%.

Planowane dzialania:
W roku 2018 ogloszony zostanie piqty nabor uczelni, kt6re wdroZ4 system 6-miesigcznych praktyk

zawodowych opracowanych w ramach projektu. Kontynuowane bgd4 prace Zespolu ds. wdrazania

systemu ECVET, kt6ry opracuje pilotaZowy system implementacji Europejskiego systemu

akumulowania i przenoszenia osi4gnigi w ksztalceniu i szkoleniu zawodowym (ang. skr6t ECVET)

na potrzeby uczelni zawodowych.

Przewidywane efekty:
Umo2liwienie studentom poprzez wydluzenie okresu obowi4zkowych praktyk studenckich

uzyskania lepszych efekt6w ksztalcenia oraz podniesienia kompetencji, odpowiadaj4cych

potrzebom gospodarki, rynku pracy,

Zwigkszenie elastycznoSci szk6l wyZszych w zakresie tworzenia program6w ksztalcenia

oraz zacielnienie wsp6lpracy migdzy pracodawcami a uczelniami.

Zglxzaj4cy zadanie : MNi S W
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Zad.anie 5.9 Utworzenie plac6wki o zasiggu og6lnopolskim, skierowanej do nauczycieli
przedmiot6w zawodowych, realizowanych na Srednim poziomie ksztalcenia w zawodach
medycznych

Cel: Doskonalenie nauczycieli przedmiot6w zawodowych na

medycznej.

Srednim w

Planowane dzialania:

Przygotowanie regulacji prawnych Ministra ds. Zdrowia,

Powolanie i zorganizowanie plac6wki doskonalenia zawodowego nauczycieli ksztalc4cych
w zawodach medycznych.

Przewidywane efekfy:

Akiunlizacia wiedzy i doskonalenie umiejgtno5ci zawodowych nauczycieli przedmiot6w
zawodowych, realizowanych w trakcie ksztalcenia na poziomie Srednim w zawodach
medycznych,

Pozytywny wplyw na jako56 ksztalcenia przyszlych kadr medycznych a tym samym na
jakoSi udzielanych Swiadczeri zdrowotnych,

WyposaZenie absolwent6w szk6l realizuj4cych ksztalcenie medyczne na poziomie Srednim

w umiejgtnoSci oczekiwane przez rynek pracy.

Zglaszajqcy zadanie: MZ

Priorytet II. Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dot4d zasob6w pracy, w tym grup
najb ar dziq nar ahony ch na wykluc zeni e sp ole c zne i b e zr ob o c i e dlu g oterminowe

6. Dzialanie kierunkowe: Wspieranie grup w trudnej sltuacji na rynku pracy

Zadanie 6.1 Zwigkszenie powszechnoSci zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych tzw.
kwalifikuj4cych sig do zatrudnienia

Cel: Aktywizacja zawodowa os6b pozbawionych wolnoSci oraz optymalne wykorzystanie kapitalu
ludzkiego.

Planowane dzialania:

Optymalizowanie wykorzystania Srodk6w finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia
osadzonych zatrudnionych na potrzeby jednostek organizacyjnych Sluzby Wigziennej,
Aktywizacja zawodowa skazanych i ukaranych poprzez stosowanie zatrudnienia
nieodplatnego,

Pozyskiwanie i tworzenie odplatnych miejsc pracy na terenie jednostek penitencjarnych.

Przewidywane efekty:

Zwigkszenie Sredniego wskaZnika powszechnoSci zatrudnienia w grupie osadzonych
kwalifikuj4cych sig do pracy 279%o do 85%o w roku 2020,

Osi4gnigcie w 2018 roku Sredniego wskaZnika powszechno6ci zatrudnienia w grupie
skazanych i ukaranych tzw. kwalifikuj4cych sig do pracy na poziomie 8l % (obecnie 79%).

Zglaszaj4cy zadanie : MS
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Zadanie 6.2 Podniesienie kwalifikacji zawodowych skazanych i ukaranych, w celu ulatwienia im

powrotu na rynek pracy po zakohczeniu odbywania kuryo'

Cel: Wzrost aktywnoSci zawodowej i spotecznej skazanych i ukaranych oraz zwigkszenie ich

mozliwoSci zatrudnienia, co przyczyni sig do wzrostu ich szans na wyjScie z obszant szczeg6lnie

zagro2onego wykluczeniem spolecznym i spowoduje ptynne oraz aktywne odnalezienie sig na rynku
pracy po opuszczeni u j ednostki penitencj arnej.

Planowane dzialania:
Realizacja cykli szkoleniowo-aktywizuj4cych skladaj4cych sig z kurs6w o charakterze

zawodowym oraz modul6w aktywizujEcych zawodowo i szkoleri migkkich,

Zakup sprzgtu niezbgdnego do realizacji szkolenia.

Przewidywane efekty:

Zr ealizow ani e 8 09 cykli s zko leniowo - aktyw izujqcy ch,

Ukoirczenie szkolen przez co najmniej I725 os6b przebywaj4cych w jednostkach

penitencjarnych,

Podjgcie zatrudnienia przez 5 800 uczestnik6w szkoleri,

l8 000 wigZni6w objgtych wsparciem w programie.

Zglaszajqcy zadanie : MS

Zadanie 6.3 Konkurs pt.,,Kompleksowe dzialanianarzecz poprawy wyksztalcenia i zatrudnienia

czlonk6w spotecznoSci romskiej, a tak2e dzialania ta rzecz likwidacji barier, kt6re utrudniaj4

zatrudnianie Rom6w i integracjg ze spolecznoSci4 wigkszoSciow4" realizowany w ramach Dzialania

2.7 ,,ZwiEkszenie moZliwo6ci zatrudnienia os6b w szczeg6lnym stopniu zagrolonych wykluczeniem

spolecznym" PO WER

Cel: Kompleksowa realizacja dzialah na rzecz poprawy wyksztatcenia i zatrudnienia czlonk6w

spolecznoSci romskiej, a takZe dzialania na rzecz likwidacji barier, kt6re utrudniaj4 zatrudnianie

Rom6w i integracjg ze spoleczno6ci4 wigkszoSciow4.

Planowane dzialania:
W ramach realizowanych projekt6w prowadzone bgd4 nastgpuj4ce formy wsparcia dla uczestnik6w

projekt6w (Czlonkowie spoleczno6ci romskiej i ich otoczenie):

Stworzenie Indywidualnych Plan6w Dzialan\a, poprzedzonych diagnoz1 uczestnik6w

projektu uwzglgdniaj4c4 wiek, plei, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacjg

Zyciow4, uwarunkowania kulturowe oraz mo2liwo6ci lokalnego rynku pracy,

Przeprowadzenie wsparcia aktywizuj4cego, skladaj4cego sig ze szkoleri w zakresie

aktywizacji zawodowej oraz umiejgtnoSci spolecznych (np. sposoby poszukiwania pracy,

autoprezentacja, prowadzenie rozm6w z pracodawc4, przygotowanie dokument6w

sluZ4cych podjgciu pracy, coaching motywacyjny), poSrednictwo pracy,

Przeprowadzenie min. 4-miesigcznego staZu/subsydiowanego zatrudnienia lub wsparcia

w celu utworzenia podmiotu ekonomii spolecznej (wym6g okre5lony tylko w pierwszym

konkursie),

12 Realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. ,,Podniesienie kwalihkacji zawodowych wigZni6w
w celu ich powrotu na rynek pracy po zakoriczeniu kary pozbawienia wolnoSci" realizowany w ramach

Dzialania 2.7 ,lwigkszenie mo2liwoSci zatrudnienia os6b w szczeg6lnym stopniu zagrohonych

wykluczeniem spolecznym" PO WER.
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− Wsparcie udzielane na rzecz uczestnika projektu musi być zgodne z przygotowanym

bezpośrednio dla niego Indywidualnym Planem Działania. 

Przewidywane efekty: (do końca realizacji projektu, tj. do  31.12.2020 r.) 

− 1 545 Romów objętych wsparciem w programie,

− 28 % Romów pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny

rachunek). 

Działania wspierające osoby młode na rynku pracy (w tym zagrożone wykluczeniem) 

Zadanie 6.4 Rozwijanie potencjału młodzieży - w szczególności zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, poprzez ułatwienie jej przejścia z edukacji na rynek pracy i włączenie w 

uczestnictwo w życiu społecznym i ekonomicznym 

Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób młodych, wzmocnienie dualnego systemu kształcenia 

zawodowego, zmniejszenie ubóstwa, w szczególności wśród grup najbardziej zagrożonych: rodzin 

wielodzietnych, rodzin osób niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

Planowane działania:  

− Przygotowanie młodzieży do uzyskania kwalifikacji zawodowych,

− Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy,

− Realizacja form edukacyjnych o charakterze programowym zmierzających do wyposażenia

młodzieży w wieloprofilowe kompetencje - kluczowe, przekrojowe, zawodowe, 

interpersonalne, kształtujące kulturę bezpieczeństwa i respektowanie powszechnie 

akceptowanych norm, 

− Organizacja przedsięwzięć o charakterze konkursowym rozwijających aspiracje młodzieży

oraz promujących samodoskonalenie i budowanie aktywnej postawy społeczno-zawodowej 

(ogólnopolskie konkursy: Konkurs „Aktywność - dobry wybór”, Konkurs Sprawny w 

zawodzie - bezpieczny w pracy, Konkurs o tytuł Absolwenta Roku OHP). 

Przewidywane efekty: 

− Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 6 000 uczestników OHP,

− Uzyskanie przez 12 700 młodych osób zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/kursu

potwierdzających zdobycie dodatkowych umiejętności podwyższających ich kompetencje 

zawodowe, 

− Objęcie 36 000 uczestników OHP formami edukacyjnymi o charakterze programowym

zmierzającymi do wyposażenia młodzieży w wieloprofilowe kompetencje - kluczowe, 

przekrojowe, zawodowe, interpersonalne, kształtującymi kulturę bezpieczeństwa i 

respektowanie powszechnie akceptowanych norm, 

− Udział 36 000 uczestników OHP w przedsięwzięciach o charakterze konkursowym

rozwijających aspiracje młodzieży oraz promujących samodoskonalenie i budowanie 

aktywnej postawy społeczno-zawodowej (ogólnopolskie konkursy: Konkurs „Aktywność - 

dobry wybór”, Konkurs Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy, Konkurs o tytuł 

Absolwenta Roku OHP), 

− Uzyskanie przez 3 500 absolwentów OHP zatrudnienia na etapie wejścia na rynek pracy

(wartość odpowiada 35% ogółu absolwentów danego roku), 



Kontynuowanie przez 3 000 absolwent6w OHP ksztalcenia lub szkolenia (wartoSi

odpowiada 30% ogotu absolwent6w danego roku).

Zglaszaj4cy zadanie : OHP

Zadanie 6.5 Rozw6j zintegrowanego systemu usfug rynku pracy dla rrlodzieZy - szkolnej,

bezrobotnej i poszukuj4cej pracy

Cel: Rozw6j systemu zintegrowanego wsparcia w zal<resie ksztaltowania kariery edukacyjno-

-zawodowej, adresowanego zar6wno do mlodzieZy ucz4cej sig, jak i bezrobotnej oraz poszukuj4cej

pracy, a takae stworzenie sp6jnego systemu wsp6lpracy ze szkolami w zakresie poradnictwa

zawodowego.

Planowane dzialania:

Przekszlalcenie jednostek udzielaj4cych tylko jeden rodzaj uslugi rynku pracy w jednostki,

ktore w jednej lokalizacji :udzielajq dw6ch lub trzech rodzaj6w uslug. (tj. poradnictwo

zawodowe i poSrednictwo pracy i szkolenia zawodowe). W roku 2018 zostanie pol4czonych

ok. 30% jednostek samodzielnych,

Zwigkszenie zakresu wsp6lpracy ze szkolami poprzez inicjowanie wsp6lnych dzialah

zmierzaj4cych do rozwoju warsztatu pracy, w tym: szkolefl, seminari6w, wymiany

do6wiadczen, wymiany metod i technik pracy z mlodzieiq,

Prace nad uruchomieniem na stronie internetowej OHP pod adresem: www.ecam.ohp.pl

platformy edukacyjnej, zawierqqcej grg symulacyjn4 dla mlodzieZy, ktora wspomoZe

mlodych ludzi w samodzielnym okreSleniu swoich predyspozycji zawodowych, a dla

doradc6w zawodowych bgdzie stanowii metodologig, kt6r4 mogq wykorzystal podczas

zajg(, z mlodziezq,

Organizowanie kurs6w zawodowych w zakresie gin4cych zawod6w (planowane zawody:

cuki ernik, pi ekarz, w gdl i n iarz, stolarz, brukarz, zdun, deka rz, kowal).

Przewidywane efekty:

Stopniowe wprowadzanie zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek rynku pracy -
pol4czenie jednostek Swiadcz4cych jeden rodzaj uslug rynku pracy w jednostki Swiadcz4ce

dwa lub trzy rodzaje uslug rynku pracy, zuwzglgdnieniem bliskoSci terytorialnej,

Ok. 850 tys. uczestnictw mlodzieZy w zintegrowanym systemie uslug rynku pracy, maj4cym

na celu wsparcie w ksztaltowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, uwzglgdniaj4cym

indywidualn4 diagnozE potrzeb mtodego czlowieka w zakresie rynku pracy,

Objgcie 300 mlodych os6b kursami zawodowymi z zakresu gin4cych zawod6w - kursy

wyjazdowe,

Powszechne udostgpnienie platformy edukacyjnej na stronie internetowej OHP:

www.ecam.ohp.pl dla mlodzieZy, doradc6w zawodowych szkolnych i OHP.

Zglaszajqcy zadanie : OHP

Zadg1nie 6.6 Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemurrfiodzie?y i aktywizacja os6b mlodych na

rynku pracy z uwzglgdnieniem mlodzieZy z gnryy NEET

Cel: Poprawa sytuacji os6b mlodych w wieku 15-25 lat zagrolonej wykluczeniem spolecznym

(w tym mlodzie?y z grupy NEET) poprzez:

zwigkszenie ich aktywno5ci zawodowej i spolecznej oraz zdolno5ci do zatrudnienia,

przywr6cenie ich do nauki b4dZ skierowanie na szkolenia,
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– nabycie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

– podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej,

– podjęcie kształcenia/szkolenia lub udziału w kursach prowadzących do uzyskania

kwalifikacji lub zatrudnienia.

Planowane działania:  

W zakresie realizacji projektów współfinansowanych  z UE w ramach EFS: 

− kontynuacja realizacji dwóch projektów systemowych w ramach „Gwarancji dla

Młodzieży”, adresowanych do grupy NEET: „Od szkolenia do zatrudnienia (YEI i EFS)”. 

W ramach wspomnianych projektów będą realizowane takie formy wsparcia, jak: wsparcie 

wychowawcze; wsparcie osób z niepełnosprawnościami – opieka tutora, wsparcie 

psychologiczne, diagnozowanie potencjału zawodowego, usługi doradztwa zawodowego, 

kursy ogólnorozwojowe (kursy językowe, prawa jazdy, komputerowe), kursy i szkolenia 

zawodowe, usługi pośrednictwa pracy, staże zawodowe u pracodawców. 

Przewidywane efekty: 

− Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy poprzez zwiększenie ich aktywności

zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, 

− Poprawa sytuacji osób młodych poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, ich zmianę

bądź podwyższenie, 

−  Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez  uczestników

projektów, 

− Aktywizacja społeczno-zawodowa osób poprzez podjęcie kształcenia/szkolenia lub udziału

w kursach prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub zatrudnienia. 

Zgłaszający zadanie: OHP 

Zadanie 6.7 Aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych do 29 roku życia, w tym w 

szczególności osób pozostających bez pracy zaliczanych do kategorii NEET, a także osób 

należących do następujących grup: osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych i osoby ubogie pracujące, PO WER 

Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w tym w szczególności osób należących 

do kategorii NEET. 

Planowane działania:  

Zakres wsparcia obejmuje wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej osób młodych, które jest realizowane zgodnie ze Standardami określonymi w Planie 

realizacji Gwarancji dla młodzieży. 

Osoby młode uczestniczące w projektach mogą liczyć na następujące formy pomocy: 

− doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

− poradnictwo psychologiczne,

− pośrednictwo pracy,

− szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

− staże zawodowe,

− subsydiowanie zatrudnienia,

−  bon na zasiedlenie,

− wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie

bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. 
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Przewidywane efekty:  

W roku 2018 wsparciem zostanie objętych ponad 75 tys. osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) oraz ponad 9 tys. osób biernych zawodowo. Osoby te zostaną objęte wsparciem 

zarówno w ramach projektów pozakonkursowych PUP oraz w projektach wyłonionych do realizacji 

w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.  

Zgłaszający zadanie: MIiR 

Zadanie 6.8 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  - konkursy 

centralne ogłaszane przez MRPiPS, służące realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce w ramach 

Działania 1.3 „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji” PO WER 

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w 

szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

Planowane działania: 

I. Kontynuacja realizacji ok. 25 projektów wyłonionych do dofinansowania w pierwszym konkursie 

centralnym ogłoszonym przez MRPiPS w 2015 r., dedykowanych osobom młodym z kategorii 

NEET z następujących grup docelowych: 

− młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji

pieczy), 

−  matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

− absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków

socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 

− absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków

wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

− matki przebywające w domach samotnej matki,

− osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

II. Rozpoczęcie w 2018 r. naboru projektów w drugim konkursie centralnym i rozpoczęcie realizacji

projektów dedykowanych osobom młodym z kategorii NEET z następujących grup docelowych: 

− młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji

pieczy), 

−  matki opuszczające pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

− absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków

socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 

− absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków

wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu), 

− matki przebywające w domach samotnej matki,

− osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu),

− osoby młode, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki

w szkole specjalnej), 

− osoby młode, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat

po opuszczeniu), 

− osoby młode, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia

w zakładzie). 

Przewidywane efekty:  

Łącznie do końca 2018 r. ok. 1 500 osób młodych zostanie objętych wsparciem. 

Zgłaszający zadanie: MRPiPS/DWF 



Zada,nie 6.9 Konkurs ,,Wsparcie rozwoju kompetencji spolecznych ludzi mlodych zwigkszaj4cych

ich szanse na rynku pracy" w ramach Dzialania 1.4 ,,Wsparcie rozwoju kompetencji spolecznych

ludzi mlodych zwigkszaj4cych ich szanse na rynku pracy" PO WER

Cel: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby mlode do 29 r.2. umiejgtnoSci spolecznych waznych
na rynku pracy.

Planowane dzialania:
W I kw.2018 r. ogloszony zostanie konkurs centralny, w ramach kt6rego wylonione zostan4

projekty dotycz4ce wsparcia kompetencji spolecznych mlodych ludzi zwigkszaj4cych ich szanse na

rynku pracy dzigki ksztaltowaniu postaw prospolecznych, w tym wspieraniu inicjatyw
mLodzielowych np. dzialalnoi(, w organizacjachpozarzEdowych narzecz wsp6lnot lokalnych.
Uczestnikami projekt6w bgd4 osoby mlode, w tym osoby z niepelnosprawno6ciami, w wieku l5-
-29 lat, kt6rych kompetencje spoleczne wymagaj4 rozwoju z perspektywy potrzeb i wymog6w

rynku pracy, zgodnie z przeprowadzonq przed przyst4pieniem do projektu weryfikacj4 wstgpnq.

Przewidywane efekty:
W 2018 r. ok. 500 os6b mlodych poniZej 30lat zostanie objgtych wsparciem.

Zglaszaj qcy zadanie : MRPiP S/DWF

Zzdanie 6.10 Projekt pt. ,,Wdrozenie instrumentt po?yczkowego i reporgczeniowego w ramach
Krajowego Funduszu PrzedsigbiorczoSci Spolecznej" realizowany w ramach Dzialania2.g ,,Rozw6j
ekonomii spolecznej" PO WER

Cel: Celem projektu jest wzrost liczby podmiot6w ekonomii spotecznej (PES) korzystaj4cych ze

zwrotnych instrument6w finansowych, w tym instrument6w poZyczkowych oraz dzigki
uruchomieniu funduszu reporgczeniowego.

Planowane dzialania:
Utworzenie 1250 miejsc pracy w podmiotach ekonomii spolecznej.

Rozdysponowanie kwoty przeznaczortej na ofertg polyczkow4 w ramach podpisanych um6w
z PoSrednikami Finansowymi na pig6 Makroregion6w:

Makroregion I (kujawsko-pomorskie, l6dzkie, mazowieckie) - pula Srodk6w w wysoko6ci
l0 ll2 787,31 zl - zostanie rozdysponowanaprzez Po5rednika Finansowego - Towarzystwo
Inwestycji Spoleczno-Ekonomicznych S.A. TISE,

Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) - pula Srodkow w wysoko6ci
5 709 433,42 zl - zostanie rozdysponowana przezPoirednika Finansowego - TISE,

Makroregion III (dolnoSl4skie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) pula Srodk6w

w wysokoSci 8 657 441, 53 zl - zostanie rozdysponowana przez Po6rednika Finansowego -
Fundusz Regionu Walbrzyskiego,

Makroregion IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmirisko-mazurskie) - pula Srodkow

w wysoko5ci 5 216 634,72 zl - zostanie rozdysponowana przez Po6rednika Finansowego -
TISE,

Makroregion V (Sl4skie, Swigtokrzyskie, malopolskie) - pula Srodk6w w wysoko6ci
I 515 261,34 zl - zostanie rozdysponowana przez PoSrednika Finansowego - TISE.

W ramach I tury Po6rednicy Finansowi bgd4 udziela( poZyczek co najmniej do Il kwartalu 2018 r.
W III i IV kwartale 2018 r. planowane jest uruchomienie II tury poZyczek w ramach kolejnej transzy

udostgpnionych w projekcie 5rodk6w.

43



Przewidywane efekty:
Systematyczny wzrost liczby PES, korzystaj4cych z finansowania zwrotnego, kt6re

wzmocni ich efektywnoS6 w zakresie zarzydzania zasobami finansowymi i ulatwi im
dzialalnoS6 na konkurencyjnym rynku towar6w i uslug,

Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii spolecznej - I 250,

Liczba podmiot6w ekonomii spolecznej, kt6re skorzystaly ze zwrotnych instrument6w

finansowych w programie - 2 030.

Zglaszaj4cy zadanie : MRPiPS/DWF

Dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych

Zadanie 6.11 Projekt pozakonkursowy pt. ,,Nowoczesne narzgdzia wsparcia aktywno6ci osob

niepelnosprawnych" realizowany w ramach Dzialania 2.6 ,,Wysoka jakoSc polityki ta rzecz

wl4czenia spolecznego i zawodowego os6b niepelnosprawnych" PO WER

Cel: Przygotowanie kompleksowej propozycji wdroZenia do systemu prawnego nowych b4dz

zmodyfikowanych instrument6w wsparcia aktywno6ci zawodowej os6b z niepelnosprawno6ciami

oraz modyfikacji i/lub nowych instrument6w w zakresie rehabilitacji spolecznej os6b

z niepelnosprawnoSciami zapewniaj4cych mozliwie samodzielne funkcjonowanie os6b

niepelnosprawnych w spoleczeristwie.

Planowane dzialania (na 2018 rok):

Zadanie I - Analiza rozwi4zah prawnych z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej

os6b niepetnosprawnych, w tym warsztaty diagnostyczne,

Zadanie 2 - Modyfikacja systemu wsparcia os6b niepelnosprawnych, w tym prace zespolu

specj alist6w do opracow ania narzEdzi,

Zadanie 3 - Konsultacje Srodowiskowe wypracowanych modyfikacji systemu wsparcia

os6b niepelnosprawnych, w tym konsultacje spoleczne narzgdzi wsparcia os6b

niepelnosprawnych.

Przewidywane efekty (do kor[ca realizacji projektu):
Liczba wdrozonych zmian w instrumentach rehabilitacji spolecznej os6b niepelnosprawnych

-4,
Liczba przeprowadzonych analiz rozwiqzah ustawowych rehabilitacji spolecznej os6b

niepelnosprawnych) - l,
Liczba wypracowanych instrument6w wspieraj4cych zatrudnienie i utrzymanie sig na rynku
pracy os6b niepelnosprawnych - 3,

Liczba wdroZonych instrument6w, wspieraj 4cych zatrudnienie i utrzymanie sig na rynku
pracy os6b niepelnosprawnych - 3.

Zglaszzjqcy zadanie : MRPiP S/DWF

Zadanie 6.12 Zatrudni enie w spomagane os6b niepelno sprawnych

Cel: Wspieranie os6b niepelnosprawnych, kt6re maj4 najwigksze trudno5ci, w samodzielnym

wejSciu i funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy.

Planowane dzialania:
Wdrozenie zmian systemowych w zakresie wspierania wchodzenia na rynek pracy i utrzymania

w zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych znajduj4cych sig w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
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Przewidywane efekty:
W4czenie do rstawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatndnienirt osdb

niep elnosprawnych instytucj i zatrudnienia wspomaganego.

Zglaszajqcy zadanie : BON

Zadanie 6.13 Dziatraniarealizowane przez PFRON narzecz os6b niepelnosprawnych

Cel: Zwigkszenie zatrudnienia niepelnosprawnych absolwent6w szkolwyaszych. Utrzymanie liczby
os6b niepelnosprawnych wykonuj qcych dzialalnoSi gospodarcz4 lub rolnicz4. Subsydiowanie
zatrudnienia pracownik6w niepetnosprawnych. Podniesienie wskaZnika zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w administracji publicznej. Podniesienie wskaZnika zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych na otwartym rynku pracy w przedsigbiorstwach, kt6re nie osi4gaj4 wskaZnika
zatrudni enia os6b niepelno sprawnych na poziomie 6oh.

Planowane dzialania:

Organizowanie konkursu dla szk6l wyZszych, organizacji pozarzqdowych, partnerstw szk6l
wylszych z organizacjami pozarz1dowymi, kt6re bgd4 wsp6lpracowat z pracodawcami,
WUP, PUP i PCPR, przy wykorzystaniu istniej4cych instrument6w wspieraj4cych
aktywizacjg zawodow4 student6w i absolwent6w,

Refundowanie osobom niepelnosprawnym wykonuj4cym dzialalno56 gospodarcz4
obowi4zkowych skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysoko5ci
odpowiadaj4cej wysoko6ci skladek, kt6rej podstaw4 wymiaru jest kwota
w ustawie z dnia 13 paidziemika 1998 r. o systemie tbezpieczefi spolecznych,

Refundowanie niepelnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowi1zanemu do

skladek za niepelnosprawnego domownika na ubezpieczenia spoleczne

okreSlona

oplacania

rolnik6w
(wypadkow e, chorobow e, macierzy nskie oraz emerytalno-rentowe),

Subsydiowanie ponoszonych przez pracodawc6w koszt6w placy pracownik6w
niepelnosprawnych w formie miesigcznego dofinansowania (kwota w zaleanoici od stopnia
niepelnosprawnoSci),

Realizacja projektu ,,Gotowi do pracy - wl4czenie os6b niepelnosprawnych w rynek pracy"
obejmuj4cego konkurs o zlecenie realizacji zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spolecznej os6b niepelnosprawnych. Dofinansowanie wybranych projekt6w slu24cych
przygotowaniu os6b niepelnosprawnych do wejScia na rynek pracy,

Realizacja programu Stabilne zatrudnienie - osoby niepelnosprawne w administracji
publicznej,

Realizacja pilotaZowego programu ,,Praca - Integracja" przewiduj qcego przygotowanie
osoby niepelnosprawnej do zatrudnienia.

Przewidywane efekty:

Zaplanowanie i wdro2enie indywidualnej Scie2ki kariery zawodowej dla I 000 os6b
niepelnosprawnych,

Wzrost kwalifikacji zawodowych 800 os6b niepelnosprawnych. Zatrudnienie lub
samozatrudnienie 400 os6b niepelnosprawnych,

Refundacja skladek na ubezpieczenie spoleczne osoby niepelnosprawnej wykonuj4cej
dzialalnoSd gospodarcz4 obejmie Sredniomiesigcznie 24 rys. os6b niepelnosprawnych
i ok. 31,7 tys. os6b niepelnosprawnych w skali roku,
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Refundacja skladek na ubezpieczenie spoleczne niepelnosprawnych rolnik6w lub rolnik6w

oplacaj4cych skladki za niepelnosprawnych domownik6w 3 tys. rolnik6w i domownik6w

Sredniokwartalnie i 3,9 tys. rolnik6w i domownik6w w skali roku,

Dofinansowanie zatrudnienia 324 tys. os6b niepelnosprawnych w skali roku lub 250 tys.

w przeliczeniu na etat,

W przypadku programu ,,Gotowi do pracy - wl4czenie os6b niepelnosprawnych w rynku
pracy" objgcie dofinansowaniem ok. 50% projekt6w, kt6re uzyskaly pozytywn4 oceng

merytoryczn4. WejScie na rynek pracy ok. 20%o osob niepelnosprawnych uczestnicz4cych

w projektach,

W przypadku programu ,,stabilne zatrudnienie: wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji

zawodowych" umoZliwienie podjgcia pracy przez 625 osob niepelnosprawnych.

Zainicjowanie lub wsparcie dzialafi prowadzonych na rzecz zatrudnienia os6b

niepetnosprawnych przez instytucje wykonuj 4ce zadania z zal<rest administracji publicznej,

W przypadku programu ,,Praca - Integracja" wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji

zawodowych oraz umiejgtnoSci pracowniczych niezbgdnych do podjgcia zatrudnienia

przez I tys. adresat6w programu. Zniwelowanie barier funkcjonalnych i technicznych

oraz wsparcie mobilnoSci os6b niepelnosprawnych. Wzrost liczby zatrudnionych

niepelnosprawnych u pracodawc6w uczestnicz4cych w programie. Zbudowanie

pozytywnego wi zerunku pracownik6w niepelnosprawny ch.

Zglaszajqcy zadanie : PFRON

Zadanie 6.14 Projekt pozakonkursowy pt. ,,Wypracowanie i pilotaZowe wdroZenie

modelu kompleksowej rehabilitacji umoZliwiaj4cej podjgcie lub powr6t do pracy" w ramach

Dzialania 2.6 ,,Wysoka jakoSc polityki na rzecz wl4czenia spolecznego i zawodowego os6b

z niepelnosprawnoSciami" PO WER

Cel: Opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod wzglgdem spolecznym

i finansowym modelu w zakresie rehabilitacji oraz aktywizacji spolecznej i zawodowej, kt6ry bgdzie

mial wplyw na jakoS6 uslug Swiadczonych przez podmioty realintj4ce zadania dotycz1ce

zawodowego i spolecznego wl4czenia os6b zagrolonych niezdolno6ci4 do pracy,

niepelnosprawnoSci4 oraz os6b niepelnosprawnych.

Planowane dzialania:
W ramach opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji os6b niepelnosprawnych zaplanowano

m.in. przeprowadzenie badania w zakresie potrzeb osob wymagaj4cych kompleksowej rehabilitacji

oraz opracowanie kryteri6w kwalifikujqcych osoby do udziaiu w kompleksowej rehabilitacji.

Nastgpnie zaplanowano wdrozenie wstgpnej wersji modelu w 4 oSrodkach. Kompleksowa

rehabilitacja w oSrodku obejmowai bgdzie m.in. realizacjg indywidualnego i kompleksowego

programu rehabilitacji, poradnictwo zawodowe, szkolenia, po6rednictwo pracy, staze, proby pracy,

doradztwo dla pracodawcy, przywr6cenie mozliwie pelnej samodzielnoSci we wszystkich

wymiarach Zycia spolecznego, indywidualne porady psychologiczne zar6wno dla osoby

tczestniczEcej w procesie kompleksowej rehabilitacji, jak r6wnieZ dla jej otoczenia.

Ponadto, opracowane zostan4 rekomendacje do systemowego wdroZenia modelu kompleksowej

rehabilitacji oraz projekt zmian w ustawodawstwie, ktore zostan4 przekazane odpowiednim

instytucjom systemu zabezpieczenia spolecznego. Przeprowadzona zostanie ocena skutkow

wprowadzenia modelu do systemu zabezpieczenia spolecznego, w szczegolnoSci dotyczqca wplywu

wprowadzenia modelu na sytuacjg os6b z niepelnosprawno6ciq. Rekomendacje obejm4 kwestie
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nalez4ce do innych obszar6w legislacji, je5li bgd4 one istotne dla skutecznego wdroZenia modelu
kompl eksowej rehabilitacj i.

Przewidywane efekty:
Przywr6cenie lub wprowadzenie os6b niepelnosprawnych (niezdolnych do pracy) na rynek
pracy (istniej4 dowody nato, i2 koszty poniesione na dobrze zorganizowan4, kompleksow4
rehabilitacj g generuj4 oszczgdno6ci dla budZetu paristwa),

Zmniejszenie liczby os6b niepetnosprawnych (niezdolnych do pracy) w nastgpstwie chorob
lub uraz6w, pobieraj4cych Swiadczenia pienigZne i/lub rzeczowe z systemu zabezpieczenia
spolecznego.

Z akJadane e fekty proj e ktu w y r alone w skazni kami :

o liczba oSrodk6w, kt6re pilotaZowo wdroZyly kompleksowq rehabilitacjg - 4,

o liczba oSrodk6w uczestnicz4cych w pilotaZu kompleksowej rehabilitacji - 4,

o liczba os6b objgtych kompleksow4 rehabilitacj4 - 600.

Zglasz$4cy zadanie : MRPiP S/DWF

Wspieranie os6b zagr oLonych wykluczeniem spolecznym

Zadanie 6.15 Wsparcie sektora ekonomii spolecznej

Cel: Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Spolecznej (KPRES), kt6rego
celem gl6wnym jest zapewnienie, aby do roku 2020 podmioty ekonomii spolecznej i solidarnej
PES staly siQ waZnym elementem aktywizacji i integracji spolecznej os6b w trudnej
sytuacji oraz dostarczycielem uslug uiryteczno{ci publicznej, dzialaj4cymi we wsp6lnotach
samorz4dowych.

Planowane dzialania:
Akfializacja KPRES realizowana jest poprzez analizg dotychczasowych zapis6w programu oraz

oceng ich zbieZnoici z kierunkami polityki paristwa wyznaczonymiw szczeg6lnoSci w SOR, atakae
innych dokumentach strategicznych.

Bez wzglgdu na fakt, 2e prace nad aktualizacj4 nie zostaly jeszcze zakohczone mozna wskazai
kluczowe obszary, w kt6rych realizowane bgd1 dzialania okreSlone w KPRES.

W obszarze I (Solidarny rynek pracy) przewidziane zostan4 dzialania zmierzq4ce do wpierania PES

oraz przedsigbiorstw spolecznych (PS) w zakresie ich funkcjonowania na rynku, tworzenia wysokiej
jako6ci nowych miejsc pracy, a tak2e wzmacniania funkcji reintegracyjnej.

Zadania realizowane w obszarze II (Spolecznie odpowiedzialna wsp6lnota) majE na celu
tworzenie warunk6w do rozw6j systemowej wsp6lpracy PES z samorz4dem w realizacji zadan
uzytecznoSci publicznej. Realizacja tych przedsigwzig( przyczyni sig tak2e do zwigkszenia sp6jnoSci
spolecznej i terytorialnej. PoSrednio zakorzenienie PS w modelu dostarczania uslug na
rzecz czlonk6w wsp6lnot lokalnych, bgdzie mialo znacz4cy wplyw na potencjal ekonomicznych
tych podmiot6w, a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia i skali reintegracji realizowanej w tej
formule.

W obszarze lll (MlodzieZ solidarna w dziaLaniu) realizowane bgd4 dzialania zmierzaj4ce do
wprowadzenie tematyki ekonomii spolecznej i solidarnej do sfery edukacji. Podejmowane bgd4
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takZe inicjatywy w ramach programu Mlodzie? solidarna w dzialaniu, dotycz4ce wsparcia os6b

mlodych w rozwijaniu kompetencji spolecznych zwigkszaj4cych ich szanse na rynku pracy poprzez

ksztaltowanie postaw prospolecznych, w tym wspieranie inicjatyw mlodzieZowych oraz

wolontariatu.

Jednoczesnie nalely zatwa2y6,2e r6wnolegle do prac nad aktualizacjq KPRES tocz4 sig prace

legislacyjne nad przygotowaniem projektu ustawy o ekonomii spolecznej i solidamej.

Przygotowywana regulacja tworzyc bgdzie ramy prawne umozliwiajqce realizacjg kluczowych

z perspektywy cel6w KRES dzialah (okreSlenie definicji PS, zadari w zakresie reintegracji,

szczeg6lnego miejsca w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki spolecznej).

NiezaleZnie od prac programowych i legislacyjnych kontynuowana bgdzie realizacja zadah

zwiEzanych ze wsparciem sektora ekonomii spolecznej w szczeg6lnoSci polegaj4cych na:

. zapewnieniu dostgpnoSci zwrotnych instrument6w finansowych oraz gwarancji i porgczeri dla

PES,
. prowadzenie procesu akredytacji O6rodk6w Wsparcia Ekonomii Spolecznej, przyczyniaj1cej

sig do zapewnienia wysokich standard6w uslug Swiadczonych narzeczPES,
. budowie systemu zarz4dzania i koordynacji sektora ES (ekonomii spolecznej),

. budowie og6lnopolskiego kompleksowego, sp6jnego systemu monitorowania sektora ES.

Przewidywane efekty:

Aktualizacja KPRES pozwoli dostosowai dzialania przewidziane w programie do obecnej sytuacji

spoleczno-ekonomicznej , a tak2e do kierunk6w rozwoju gospodarcze go wyznaczonych w SOR oraz

do priorytet6w polityki Rz4du w zakresie wl1czenia spolecznego i rynku pracy.

Realizacja dzialah okre6lonych w samym programie przyczyni sig do wl4czenia tematyki ES do

gl6wnego nurtu programowania polityk publicznych. Jednoczerinie PES pelni6 bgd4 istotn4 rolg

w tworzeniu wysokiej jako6ci miejsc pracy, a takhe w integracji spolecznej i zawodowej os6b

zagr olony ch wykluczeniem spolecznym.

Zglaszajqcy zadanie z MRP iP S/DE S

Zadanie 6.16 Aktywizacja spoleczno-zawodowa os6b zagrohonych wykluczeniem spolecznym

Cel: Zwigkszenie mozliwoSci os6b dlugotrwale bezrobotnych, korzystaj4cych ze Swiadczeri

z pomocy spolecznej do powrotu do aktywno6ci zawodowej i spolecznej.

Planowane dzialania:
Dzialania planowane na 2018 r. mieszczq sig w harmonogramach realizacji program6w Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej. USciSlenie dzialah nastgpuje ka2dego roku po ocenie potrzeb

oraz efekt6w osi4gnigtych w poprzednich okresach realizacji program6w.

Przewidywane efekty:

Zwi gkszenie liczby osob pracuj 4cych,
Zmniejszenie liczby benefi cj ent6w pomocy spolecznej,

Zwigkszenie liczby partnerstw zawieranych przy realizacji lokalnych program6w rynku
pracy.

Zglaszaj4cy zadanie : MRPiP S/DPS
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IV. Sprawozdawczo56

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowi4zuje
ministra wlaSciwego do spraw pracy do sporzqdzania okresowych sprawozdah z realizacji
Krajowego Planu Dzialan na rzecz Zatrudnienia.

Monitorowanie i koordynowanie wykonywania Krajowego Planu DziaLaA na rzecz Zatrud,nienia
na 2018 rok (KPDZ12018) przez ministra wlaSciwego do spraw pracy prowadzone bgdzie
w nastgpuj4cy spos6b:

l) Podmiot sprawozdaj4cy, na podstawie informacji uzyskanych od realizator6w wlqczonego do

KPDZl2}l8 zadania, sklada w kolejnych latach do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, roczfle sprawozdanie o jego realizacji, w terminie do dnia
15 lutego. Sprawozdanie roczne powinno w szczeg6lnorici zawierai nastgpuj4ce wyodrgbnione
czgSci:

symbo I zadania - zgodn i e z przy j gty m w KPDZ I 20 I 8,

charakterystykg realizowanego zadania (cel, wykonawcy, podjgte i zrealizowane dzialania),

- wydatkowan4 kwotg, z podaniem 2r6dla finansowania,

oceng zgodnoSci real i zacj i zadania z KPDZ I 20 I 8,

uzyskane efekty, w ujgciu iloSciowym i jako6ciowym,

- wnioski i rekomendacje wynikaj4ce zrealizacji zadania.

2) Na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadan KPDZl2}l8 minister wla5ciwy do

spraw pracy podejmuje niezbgdne decyzje zapewniajqce dalszq sprawn4 realizacjg zada6.

W przypadku zagrohenia realizacjiKPDZ12}|S minister wlaSciwy do spraw pracy powiadamia
o tym fakcie Radg Ministr6w, podajqc przyczyny zaistnialej sytuacji oraz proponowane
t ozw i4zania napt aw cze.

3) W okresie zbierania sprawozdari (do dnia 15 lutego) mozliwe bgdzie takae zglaszanie
dodatkowych zadah do realizacji w kolejnych latach oraz zglaszanie weryfikacji zadah
wchodz4cych w sklad KPDZl2}l8. Wprowadzone zmiany zostan1 przedstawione w rocznym
sprawozdan it z realizacji KPDZI 20 I 8.

4) Minister wla5ciwy do spraw pracy sporz1dza w 2019 - w terminie do dnia 3l maja
sprawozdanie z realizacji KPDZI 20 18 za 2018 r.

Monitorowanie realizacji dzialah K:PDZ/2018 oraz ocena postgpu w osi4ganiu cel6w KPDZ
prowadzone bgdzie w oparciu o zestaw wskaznik6w. Wskazniki gl6wne odnoszq sig do sytuacji na
polskim rynku pracy i stopnia realizacji cel6w Strategii ,,Europa 2020". WskaZniki pomocnicze
natomiast slu24 ocenie postgp6w dokonanych w ramach poszczeg6lnych kierunk6w dzialari
KPDZI2OI8.

Poni2ej podano zestaw wskaZnik6w zalecanych do wykorzystania przy monitorowaniu
i ocenie realizacji KPDZ:

WskaZniki gl6wne:

wskaZnik zatrudnienia (wg BAEL w oh): os6b w wieku 20-64lata, os6b w wieku 15-64 lata,
kobiet w wieku 1544lata, os6b starszych w wieku 55-64lata, os6b niepelnosprawnych (16 lat
i wigcej);
w skaZnik zr 62nicow ani a re gionalne go wskaZnika zatrudni enia;
stopa bezrobocia (wg BAEL w Yo): og61em, kobiet, os6b mlodych w wieku 15-24lata, os6b
starszych w wieku 5544lata, dlugookresowego (12 miesigcy i wigcej);
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stopa bezrobocia rejestrowanego (w koricu okresu sprawozdawczego);

odsetek os6b w wieku 25-64latatcz4cych sig i doksztalcaj4cych;

wskaZnik osi4gnigi edukacyjnych mlodzie2y (udzial os6b z wyksztalceniem co najmniej

zasadniczym zawodowym w grupie ludnoSci w wieku 20-24lata).

Monitorowaniu i ocenie realizacjiKPDZ sluZyc mog4 r6wnie2 wskaZniki pomocnicze:

wskaZniki skolaryzacji netto wg poziomu ksztalcenia i wieku w szkolach;

odsetek uczni6w aktywnych zawodowo;

odsetek pracuj 4cych uczni6w;

wsp6lczynnik aktywnoSci zawodowej: os6b w wieku 45-54 lata, os6b w wieku 55-64 lata,

kobiet w wieku 15-64lata, mlodziezy w wieku l5l4lata;
Sredni wiek dezaktywizacji zawodowej ;

:udzial kobiet wSr6d biemych zawodowo;

udzial kobiet zatrudnionych na czas okreSlony w6rod pracuj4cych kobiet;

odsetek biernych zawodowo z powodu obowi4zk6w rodzinnych;

:udzial os6b, kt6re pracuj4 w niepelnym wymiarze czasu pracy z powodu opieki nad dzie6mi lub

osob4 niepelnosprawn4 wSr6d zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy;

wskaZnik zatrudnienia absolwent6w w wieku 15-30 lat wg poziomu wyksztalcenia;

stopa bezrobocia w6r6d absolwent6w w wieku l5-30 lat wg poziomu wyksztalcenia;

mlodziez niekontynuuj4ca nauki w wieku l8l4lata;
wsp6lczynnik aktywnoSci zawodowej ludnoSci wiejskiej w wieku 15 lat i wigcej: og6lem,

zwi4zanej z gospodarstwem rolnym, niezwiqzanej z gospodarstwem rolnym;

wskaZnik zatrudnienia ludnoSci wiejskiej w wieku 15 lat i wigcej: og6lem, zwiqzanej

z gospodarstwem rolnym, niezwiqzanej z gospodarstwem rolnym;

stopa bezrobocia w6r6d ludnoSci wiejskiej w wieku 15 lat i wigcej: og6lem, zwiqzanei

z gospodarstwem rolnym, niezwi1zanej z gospodarstwem rolnym;

dlugotrwale bezrobocie wg BAEL (udzial bezrobotnych 12 miesigcy i wigcej w populacji

bezrobotnych og6tem w o/o);

osoby w wieku 18-59 lat w gospodarstwach domowych bez os6b pracuj4cych;

dzieci (w wieku 0-17 lat) w gospodarstwach domowych bez os6b pracuj4cych;

wskaZnik zagroZenia ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym (w %);

wsp6lczynnik aktywnoSci zawodowej os6b niepelnosprawnych w wieku l6 lat i wigcej;

stopa bezrobocia w6r6d os6b niepelnosprawnych w wieku l6 lat i wigcej;

udziaL zatrudnionych na czas okreSlony w og6lnej liczbie zatrudnionych;

tdzial zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy w og6lnej liczbie zatrudnionych;

,tdzial os6b, kt6rym odpowiada niepelny wymiar czasu pracy w6r6d zatrudnionych w niepelnym

wymiarze czasu pracy;

liczba agencj i zatrudnienia;

liczba os6b, kt6re uzyskaty zatrudnienie za poSrednictwem agencji zatrudnienia;

odsetek bezrobotnych objgtych aktywnymi dzialaniami polityki rynku pracy;

efektywnoSi zatrudnieniowa - stopa ponownego zatrudnienia uczestnik6w program6w rynku
pracy;

liczba bezrobotnych przypadajqca na: jednego zatrudnionego w urzEdzie pracy, jednego

poSrednika pracy zatrudnionego w urzgdzie pracy, jednego doradca zawodowego zatrudnionego

w urzgdzie pracy, jednego specjalistg ds. rozwoju zawodowego w urzgdzie pracy;

ndzial poSrednik6w pracy wSr6d pracownikow urzgd6w pracy og6lem;

:udzial doradc6w zawodowych wSr6d pracownik6w urzgd6w pracy og6lem;

50



udzial specjalist6w ds. rozwoju zawodowego wSr6d pracownik6w urzgd6w pracy og6lem;
przecigtny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnego w miesi4cach;

tdzial zniechgconych bezskutecznoSci4 poszukiwania pracy wSr6d biernych zawodowo.

lrodtem danych dla wskaZnik6w monitoruj4cych realizacjE Krajowego Planu Dzialah na rzecz
Zatrudnienia na rok 2018 bgdzie GUS oraz statystyki MRPiPS.

V. Organizacja prac nad przygotowaniem projektu KPDZ

Przygotowanie projektu KPDZ na rok 2018 naleZy do kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spolecznej. Przy opracowywaniu dokumentu Minister wlaSciwy do spraw pracy
wsp6lpracowal z wybranymi ministerstwami oraz organami administracji rz4dowej.

Wsp6lpraca przy tworzeniu KPDZ odbywala sig drog4 korespondencyjn4 (poczta elektronicznej).

Do wsp6lpracy przy opracowywaniu dokumenttzaangaZowano nastgpuj4ce instytucje:
l. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (resort wiod4cy),
2. Ministerstwo Finans6w,

3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
4. Ministerstwo Zdrowia,
5. Ministerstwo Edukacji Narodowej,
6. Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWylszego,
7. Ministerstwo Cyfryzacji,
8. Ministerstwo Sportu i Turystyki,
9. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
I l. Ministerstwo Spraw Wewngtrznych i Administracji
12. Ministerstwo SprawiedliwoSci,

13. Kancelarig Prezesa Rady Ministr6w,
14. Gl6wny Inspektor Pracy,
15. Komendg Gt6wn4 Ochotniczych Hufc6w Pracy,

I 6. Polsk4 Agencjg Rozwoju Przedsigbiorczo5ci,

17 . Zaklad. Ubezpieczeii Spolecznych,

18. Urz4d Dozoru Technicznego,

1 9. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Paf stwowego Instytutu Badawczego,
20. Gl6wny Urz4d Statystyczny,

2 1 . Ministerstwo Spraw Zagraniczny ch,

22. P ahstw owy Fundusz Rehabi I itacj i O s6b Niepelno sprawnych.
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VII. Podmioty realizujące i sprawozdające o zadaniach ujętych w KPDZ/2018 

Nazwa działań 

kierunkowych i zadań 

Podmiot zgłaszający Podmiot realizujący Podmiot sprawozdający 

Priorytet I. Sprawny i bezpieczny rynek pracy 

Działanie kierunkowe 1. Ograniczenie negatywnych skutków procesów demograficznych dla rynku pracy 

Zadanie. 1.1 Wsparcie 

realizacji badań 
panelowych osób w wieku 

50 lat i więcej w 

międzynarodowym 

projekcie Survey of 

Health, Ageing and 

Retirement in Europe 

(SHARE) – PO WER 

MRPiPS/DAE MRPiPS/DAE MRPiPS/DAE 

Zadanie 1.2 Resortowy 

program rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 „Maluch+” 

2018 

MRPiPS/DSR MRPiPS/DSR MRPiPS/DSR 

Zadanie 1.3 Działania 

adresowane do osób w 

wieku przedemerytalnym  

ZUS ZUS ZUS 

Zadanie 1.4 Polityka 

społeczna wobec osób 

starszych do roku 2030 

BEZPIECZEŃSTWO-

UCZESTNICTWO-

SOLIDARNOŚĆ 

MRPiPS/DAS MRPiPS/DAS MRPiPS/DAS 

Zadanie 1.5 Projekt 

{Nie}Samodzielni 

MRPiPS/DAS MRPiPS/DAS MRPiPS/DAS 

Działanie kierunkowe 2. Doskonalenie funkcjonowania instytucji rynku pracy 

Zadanie 2.1 Rozwijanie, 

uzupełnienie i aktualizacja 

informacji o zawodach 

oraz jej upowszechnianie 

za pomocą nowoczesnych 

narzędzi komunikacji  - 

INFODORADCA+ 

MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP 

Zadanie 2.2 Doskonalenie 

pośrednictwa pracy i 

poradnictwa zawodowego 

świadczonych przez 

publiczne służby 

zatrudnienia z 

wykorzystaniem 

profilowania pomocy 

MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP 



i indywidualnych plan6w
dzialania dla os6b
bezrobotnych
i poszukuj4cych pracy

Zadanie 2.3 Zapewnienie
utrzymania i rozwoju
Systemu
Teleinformatycznego
Publicznych SluZb
Zatrudnienia

MRPiPS/DI MRPiPS/DI MRPiPS/DI

Zad,anie 2.4 Konkurs
,,Szkolenia kluczowych
i merytorycznych
pracownik6w Instytucji
Rynku Pracy w zakresie
Swiadczenia uslug
w ramach sieci EURES,
kt6rych finansowanie
pafstwa czlonkowskie s4

zobowiqzane przej4c na
mocy reformy zasad
funkcjonowania sieci
EURES" w ramach
Dzialania2.4
,,Modemizacja
publicznych
i niepublicznych slu2b
zatrudn i enia or az lep sze
dostosowanie ich do
potrzeb rynku pracy"
PO WER

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPSiDWF

Zadanie 2.5 Konkurs
pt. ,,Opracowanie
modelowych procedur
dziahrt IRP w zakresie
realizacji zadan na rzecz
os6b znajduj4cych sig
w najtrudniej szej sy.tuacj i
na rynku pracy, bior4c
pod uwagg stopiet'r
oddalenia od rynku pracy
oraz gotowoSi do wejScia
lub powrotu na rynek
ptacy" w ramach
Dzialania2.4
,,Modernizacja
publicznych
i niepublicznych sfuZb
zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do
potrzeb rynku pracy"
PO WER

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF

Zadanie 2.6 Prowadzenre
monitoringu zawod6w
deficytowych
i nadwy2kowych

MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP



Zrdanie 2.7 Stworzenie
modelu analizy popytu na
zawody

MEN/MC/IBE MEN/MC/IBE MEN/MC/IBE

Zadanie 2.8 Budowanie
e-uslugi monitoringu
zawod6w deficytowych
inadwyZkowych

MC/MEN/IBE MC/MEN/IBE MC/MEN/IBE

Dzialanie kierunkowe 3. Wspieranie migracji przyjaznych rynkowi pracy

Zadanie 3.1 Rozw6j

rynku mieszkari na
wynajem, zar6wno rynku
komercyjnego, jak
i spolecznego oraz
zwigkszenie liczby
mieszkari dostgpnych
dla os6b o niskich
i przeciqttly ch dochodach

MIiR MIiR MIiR

Zada,nie 3.2 Poprawa
mobilnoSci zawodowej
os6b odchodz4cych
z rolnictwa w ramach
po ddzial arria,,Pomoc n a
rozpoczgcie pozarolniczej
dzialal nosc i gospodarczej
na obszarach wiejskich",
typ operacji ,,Premie na
rozpoczgcie dziala lnoSci
pozarolniczej",
przewidzianego
w Programie Rozwoju
Obszar6w Wiejskich
talata2014-2020

MRiRW MRiRW MRiRW

Zadanie 3.3 Migracje
zarobkowe
odpowiadaj4ce potrzebom

rynku pracy

MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP

Zadanie 3.4 Wspieranie
mobilnoSci pracownik6w
na europejskim rynku
pracy

MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP MRPiPS/DRP

Dzialanie kierunkowe 4. Rynek pracy dobrej jako5ci

Zad,anie 4.1 Kampania
Paristwowej Inspekcji
Pracy,,Pracujg legalnie"

GIP GIP GIP

Zadrnie 4.2 Program
wieloletni ,,Poprawa
bezpieczeristwa
i warunk6w pracy"
- IV etap, okres
realizacji: lata2017-
2019, ustanowiony

uchwal4 nr 20312015
Rady Ministr6w z dnia
26paLdziemlka2\|S r.

CIOP-PIB CIOP-PIB CIOP-PIB
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Działanie kierunkowe 5. Zwiększanie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb 

rynku pracy 

Zadanie 5.1 Projekt 

AppHelp4SMEs – 

Apprenticeship Helpdesk 

for Small and Medium Size 

Enterprises 

PARP PARP PARP 

Zadanie 5.2 Bilans Kapitału 

Ludzkiego 

PARP PARP PARP 

Zadanie 5.3 Rady ds. 

Kompetencji (programowa i 

sektorowe) 

PARP PARP PARP 

Zadanie 5.4 Prowadzenie 

działań służących 

zwiększeniu szans na rynku 

pracy osób uczących się w 

szkołach wyższych 

MNiSW MNiSW MNiSW 

Zadanie 5.5  Program 

Doktorat wdrożeniowy - II 

edycja 

MNiSW MNiSW MNiSW 

Zadanie 5.6 Przygotowanie 

i opublikowanie 

rozporządzenia w sprawie 

doradztwa zawodowego 

MEN MEN MEN 

Zadanie 5.7  Wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji (ZSK)  

MEN MEN MEN 

Zadanie 5.8  Program 

praktyk zawodowych w 

Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych w 

ramach działania 3.1 

Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym PO 

WER – V nabór uczelni 

MNiSW MNiSW MNiSW 

Zadanie 5.9  Utworzenie 

placówki o zasięgu 

ogólnopolskim, skierowanej 

do nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, 

realizowanych na średnim 

poziomie kształcenia w 

zawodach medycznych 

MZ MZ MZ 

Priorytet II.  Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dotąd zasobów pracy, w tym grup najbardziej 

narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe 

Działanie kierunkowe 6. Wspieranie grup w trudnej sytuacji na rynku pracy 

Zadanie 6.1 Zwiększenie 

powszechności 

zatrudnienia w grupie 

MS MS MS 
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skazanych i ukaranych tzw. 

kwalifikujących się do 

zatrudnienia 

Zadanie 6.2 Podniesienie 

kwalifikacji zawodowych 

skazanych i ukaranych, w 

celu ułatwienia im powrotu 

na rynek pracy po 

zakończeniu odbywania 

kary

MS MS MS 

Zadanie 6.3 Konkurs pt. 

„Kompleksowe działania na 

rzecz poprawy 

wykształcenia i zatrudnienia 

członków społeczności 

romskiej, a także działania 

na rzecz likwidacji barier, 

które utrudniają 

zatrudnianie Romów i 

integrację ze społecznością 

większościową” 

realizowany w ramach 

Działania 2.7 „Zwiększenie 

możliwości  zatrudnienia 

osób w szczególnym stopniu 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” PO WER 

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF 

Działania wspierające osoby młode na rynku pracy (w tym zagrożone wykluczeniem) 

Zadanie 6.4 Rozwijanie 

potencjału młodzieży - w 

szczególności zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, 

poprzez ułatwienie jej 

przejścia z edukacji na rynek 

pracy i włączenie w 

uczestnictwo w życiu 

społecznym i ekonomicznym

OHP OHP OHP 

Zadanie 6.5 Rozwój 

zintegrowanego systemu 

usług rynku pracy dla 

młodzieży – szkolnej, 

bezrobotnej i poszukującej 

pracy 

OHP OHP OHP 

Zadanie 6.6  

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

młodzieży i aktywizacja osób 

młodych na rynku pracy z 

uwzględnieniem młodzieży z 

grupy NEET

OHP OHP OHP 
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Zadanie 6.7 Aktywizacja 

zawodowo-edukacyjna osób 

młodych do 29 roku życia, 

w tym w szczególności osób 

pozostających bez pracy 

zaliczanych do kategorii 

NEET, a także osób 

należących do 

następujących grup: osoby 

odchodzące z rolnictwa, 

imigranci i reemigranci, 

osoby zatrudnione na 

umowach 

krótkoterminowych i osoby 

ubogie pracujące, PO WER

MIiR MIiR MIiR 

Zadanie 6.8 Wsparcie osób 

młodych znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji  

- konkursy centralne 

ogłaszane przez MRPiPS, 

służące realizacji Gwarancji 

dla młodzieży w Polsce w 

ramach Działania 1.3 

„Wsparcie osób młodych 

znajdujących się w 

szczególnie trudnej 

sytuacji” PO WER 

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF 

Zadanie 6.9 Konkurs 

„Wsparcie rozwoju 

kompetencji społecznych 

ludzi młodych 

zwiększających ich szanse 

na rynku pracy” w ramach 

Działania 1.4 „Wsparcie 

rozwoju kompetencji 

społecznych ludzi młodych 

zwiększających ich szanse 

na rynku pracy” PO WER 

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF 

Zadanie 6.10 Projekt pt. 

„Wdrożenie instrumentu 

pożyczkowego i 

reporęczeniowego w ramach 

Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości 

Społecznej” realizowany w 

ramach Działania 2.9 

„Rozwój ekonomii 

społecznej” PO WER 

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF 



Dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych

Zadanie 6.ll Projekt
pozakonkursowy pt.

,,Nowoczesn e nar zgdzia
wsparcia aktywnoSci osob
niepelnosprawnych"
realizowany w ramach
Dzialania 2.6,,Wysoka
jakoSi polityki na rzecz
wl4czenia spolecznego
i zawodowego os6b
niepelnosprawnych"
PO WER

MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF MRPiPS/DWF

Zadanie 6.12
Zatrudnienie
wspomagane os6b
niepelnosprawnych

MRPiPS/BON MRPiPS/BON MRPiPSiBON

Zadanie 6.13 Dzialania
realizowane przez
PFRON na rzecz os6b
niepelnosprawnych

PFRON PFRON PFRON

Zadanie 6.14 Projekt
pozakonkursowy pt.

,,Wypracowanie i
pilotaZowe wdrozenie
modelu kompleksowej
rehabilitacji
umoZliwiaj 4cej podj gcie
lub powr6t do pracy"
w ramach Dzialania2.6
,,Wysoka jako56 polityki
narzecz wlqczenia
spolecznego
i zawodowego os6b
z niepelnosprawnoSciami"
PO WER

MRPiPS/DWF PFRON MRPiPS/DWF

Wspieranie os6b zagro?onych wykluczeniem spo lecznym

Zadanie 6.15 Wsparcie
sektora ekonomii
spolecznej

MRPiPSiDES MRPiPS/DES MRPiPSiDES

Zadanie 6.16
Aktyvizacja spoleczno-
-zawodowa os6b
zagroionych
wykluczeniem
spolecznym

MRPiPS/DPS MRPiPS/DPS MRPiPS/DPS
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Załącznik nr 1 Priorytety i kluczowe cele w zakresie zatrudnienia w opracowaniach 

strategicznych Rządu 

 

(1) Krajowy Program Reform,  część zatrudnienie (3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu) 

Priorytety/Obszary:  

− Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (budowa nowych przewag) 

Cel ogólny:  

− Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie 70,2% w 2018 r., 

70,6% w 2019 r., 71,0% w 2020 r.  

− Zmniejszenie w 2020 r. do 4,5% odsetka osób wcześnie porzucających naukę oraz zwiększenie 

do 45% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lata 

(2) Krajowy Plan Działania na rzecz Zatrudnienia 2015-2017, sprawozdanie za 2016 r.  

Priorytety/Obszary:  

− Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy 

− Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy  

Cel ogólny:  

− Wzrost wskaźnika zatrudnienia do 68,1% w 2017 r. (dla osób w przedziale wieku 20-64 lata) 

Cele szczegółowe: 

− Zmniejszenie stopy bezrobocia ogółem 

− Zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej 

(3) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Cel Szczegółowy II: Rozwój społecznie wrażliwy 

i terytorialnie zrównoważony 

Priorytety/Obszary:  

− Spójność społeczna 

− Rozwój zrównoważony terytorialnie 

Cel ogólny:  

− Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 wg BAEL 71,0% w 2020 r. 

− Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat wg BAEL 65% w 

2020 r. 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne 

− Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 

(4) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

Priorytety/Obszary:  

− Spójność społeczna 

− Kapitał ludzki i społeczny 

− Cyfryzacja 

Cel ogólny:  

− Zapewnienie rozwoju i odpowiedniego wykorzystania potencjału różnych grup społecznych dla 

efektywnej gospodarki i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

− Tworzenie dobrze wynagradzanych i stabilnych miejsc pracy, także na wsi 

− Wykorzystanie potencjału dostępnych i potencjalnych zasobów pracy (osób młodych i 

starszych) 

− Tworzenie polityki migracyjnej jako instrumentu zarządzania zasobami ludzkimi  

− Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

− Redukcja niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy 



Zalqcznik nr 2 Indeks uzytych skr6tr6w

BAEL - Badanie AktywnoSci Ekonomicznej Ludno5ci

BON - Biuro Pelnomocnika Rz4du do Spraw Os6b Niepelnosprawnych

CEDEFOP - Europejskie Centrum Rozwoju Ksztalcenia Zawodowego

CIOP-PIB - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pafistwowy lnstytut Badawczy

CSR - Country Specific Recommendations

DAE - Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

DAS - Departament Polityki Senioralnej

DES - Departament Ekonomii Spolecznej i Solidarnej

Dl - Departament Informatyki

DPS - Departament Pomocy i Integracji Spolecznej

DRP - Departament Rynku Pracy

DSR - Departament Polityki Rodzinnej

DWF - Departament WdraZania EFS

EDP - Euro-Doradztwo Polska

EFRROW - Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich

EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

EFS - Europejski Fundusz Spoleczny

ES - Ekonomii Spolecznej

EURES - Europejskie Slu2by Zatrudnienia

EUROFOLTND - Europejska Fundacj a na rzecz Poprawy Warunk6w Zycia iPracy

EUROSTAT - Urzyd Statystyczny Wsp6lnot Europejskich

GIP - Gl6wny Inspektor Pracy

GUS - Gl6wny Urzqd Statystyczny

IBE - Instytut Badari Edukacyjnych

ICT - Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

IRP - Instytucje Rynku Pracy

KE - Komisja Europejska

KPDZ - Kraj owy Plan Dzialah na rze cz Zatrudnienia

KPR - Krajowy Program Reform

KPRES - Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spolecznej

KZZ - Kwestionari usz Zainler es owaf Zawodo wych

MC - Ministerstwo Cyfryzacji
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MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

MŚP – Małe i średnie przedsiębiorstwa 

MZDiN – Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 

NBK – Narzędzie do badania kompetencji  

NEET – osoby młode, które nie pracują, nie uczą się ani nie uczestniczą w szkoleniach 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy  

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

PFRON –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PKB – Produkt Krajowy Brutto 

PES – Podmioty Ekonomii Społecznej i Solidarnej  

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 

PS – Przedsiębiorstwa Społeczne 

PSZ – Publiczne Służby Zatrudnienia 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

RPDZ  – Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 

SDZ –Systemem Doradcy Zawodowego  

SOR – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

SRKL – Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

UE – Unia Europejska 

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji 




