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STRESzCzEnIE 

celem badania była analiza społeczno-gospodarcza sytuacji kraju i województw w obszarach interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z diagnozą obszarów, w których zaplanowano wsparcie EFS 
i takich, na które może być zasadne rozszerzenie tego wsparcia. w badaniu wykorzystano analizę danych 
zastanych, analizy statystyczne i modelowanie ekonometryczne, wywiady pogłębione oraz badanie delfickie. 

Skumulowany wpływ EFS z okresu 2014-2020 na PKB Polski w roku 2020 wynosi 0,46%, co odpowiada 
wartości niecałych 18,5 mld zł w ujęciu nominalnym. Największy skumulowany wpływ EFS na pkB obser-
wowany jest w woj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim (wzrost o ponad 
1%), a najmniejszy w wielkopolskim. we wszystkich regionach gdyby nie prowadzono działań EFS to przyrost 
zatrudnienia byłby nieco wolniejszy (od 0,51% do 2,86%). 

Udział planowanej alokacji EFS w ramach programu krajowego w stosunku do przewidywanych środków 
budżetowych przeznaczonych na realizację działań publicznych w tych obszarach w okresie 2021-2027 
oszacowano na, odpowiednio: w odniesieniu do rynku pracy – 0,21%, w obszarze wsparcia rodziny – 4,53%, 
w obszarze oświaty i wychowania oraz wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – 0,34%, 
w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – 0,14%, a w zakresie ochrony zdrowia – 0,25%. 

w obszarze demografii największe wyzwanie w polsce w najbliższych latach będzie stanowić ujemny przy-
rost naturalny. prognozuje się dalsze pogłębianie tego trendu w kolejnych latach. powiązana jest z tym także 
rosnąca w polsce liczba osób starszych w stosunku do liczby osób w wieku aktywności zawodowej, co jest 
zbieżne z tendencjami w UE. Prognozuje się, że w 2024 r. osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić 
1/4 populacji Polski. 

pomimo pozytywnego wpływu koniunktury gospodarczej na stan zatrudnienia, w ostatnich latach sytuacja 
grup defaworyzowanych pozostaje dalece niesatysfakcjonująca. Dla ograniczenia spadku podaży pracy 
w Polsce kluczowe jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i osób starszych. w ostatnich latach 
częściowo niedobór kadr był uzupełniany przez silny napływ migrantów, przede wszystkim z Ukrainy. 

w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw i sytuacji pracowników zdiagnozowano problemy związane 
z wpływem pandemii COVID-19 na firmy oraz utrzymujący się problem znacznego udziału niestabilnych 
form zatrudnienia. Rekomendowano m.in. działania zwiększające adaptacyjność przedsiębiorstw, w tym 
wzmacniające kompetencje osób w zakresie pracy zdalnej. 

od kilku lat systematycznie zmniejsza się skala ubóstwa i zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, co jest skutkiem istotnej poprawy sytuacji na rynku pracy i dużej skali transferów socjalnych. tym 
samym wzrasta udział grup, których aktywizacja zawodowa i społeczna jest szczególnie trudna, w tym 
wśród osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50+ i kobiet które mogłyby wracać na rynek pracy po 
długotrwałym braku aktywności zawodowej. ponadto, w związku ze starzeniem się społeczeństwa zmienia 
się profil klienta pomocy społecznej. Rośnie znaczenie wsparcia osób niesamodzielnych, starszych i z nie-
pełnosprawnościami, co prowadzi do zmiany dotychczasowej formuły wsparcia (dotychczas nakierowanej w 
dużej mierze na integrację społeczno-zawodową osób ubogich i długo pozostających bez pracy) na formułę 
w większym stopniu uwzględniającą wspieranie samodzielności, w tym poprzez zdeinstytucjonalizowane 
usługi wspierające. Zauważalny jest postęp w dziedzinie dostępności, zwłaszcza cyfrowej. Nadal jednak 
wiele pozostaje do zrobienia. Szczególnie niepokojące jest, że wiele zaniechań w tym obszarze wynika 
z braku świadomości takich potrzeb, jak też z niewiedzy o istniejących rozwiązaniach prawnych. 

W obszarze deinstytucjonalizacji brakuje wyznaczenia ścieżki i celu działania, w tym dla JSt, co skutkuje 
prowadzeniem procesu deinstytucjonalizacji punktowo w skali kraju. proces ten wymaga również dalszego 
kształcenia kadr instytucji pomocy. Natomiast w obszarze wsparcia rodziny niewystarczający jest dostęp 
do placówek wsparcia dziennego i usług asystentów rodziny. Deinstytucjonalizacja najszybciej postę-
puje w pieczy zastępczej, gdzie coraz więcej dzieci umieszczanych jest w rodzinach zastępczych, zamiast 
w placówkach. Jednak liczba zawodowych i specjalistycznych rodzin zastępczych jest niewystarczająca, co 
powoduje spowolnienie procesu deinstytucjonalizacji. 
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Rozwijająca się ekonomia społeczna (ES) nadal potrzebuje wsparcia. Do barier utrudniających pełne wyko-
rzystanie jej potencjału należy uzależnienie podmiotów ES od zewnętrznych źródeł finansowania, luki kom-
petencyjne wśród kadr, niewystarczający poziom współpracy podmiotów ES z otoczeniem oraz niski poziom 
wiedzy o ES w społeczeństwie. 

Publiczne Służby Zatrudnienia potrzebują nowej całościowej koncepcji działania, otwarcia na osoby nie-
aktywne zawodowo, odejścia od sztywnych katalogów instrumentów rynku pracy. pUp powinny ponownie 
otrzymać prawo do realizacji projektów dla różnych grup, także dla osób pracujących zainteresowanych 
zmianą kwalifikacji i pracy. pracownicy pSZ potrzebują różnorodnego wsparcia w rozwoju kompetencji. 

w polsce popyt na miejsca w placówkach opieki dla dzieci do 3 lat nie jest zaspokojony, dostęp do opieki 
jest znacznie niższy niż średnio w krajach UE. Na obszarach wiejskich zaledwie 3,7% dzieci w skali kraju 
korzysta z takiej opieki, a w miastach 18,4%. Dla upowszechniania opieki instytucjonalnej nad najmłodszymi 
dziećmi bardzo ważne jest podnoszenie jakości usług opiekuńczych i edukacyjnych. 

Edukacja przedszkolna jest niemal powszechna w miastach, ale nadal niewystarczający jest poziom uczest-
nictwa w niej dzieci z obszarów wiejskich. w ostatnich latach osiągnięcia edukacyjne polskich uczniów 
poprawiały się. Niemniej nadal obciążeniem jest model edukacji nastawiony na przekazywanie i odtwa-
rzanie wiedzy, a uczniowie zbyt rzadko uczą się aktywnie poprzez doświadczenie, wyciąganie wniosków, 
samodzielność i współpracę. kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie rozwijania przez uczniów kompe-
tencji kluczowych w praktycznym wymiarze, zwłaszcza przekrojowych, a kluczowymi barierami są: aktu-
alny kształt podstawy programowej i niedostatki kompetencji nauczycieli. Brakuje też kompleksowego 
i skutecznego podejścia do wyrównywania szans edukacyjnych, zwłaszcza dla uczniów, których niższe 
szanse wynikają nie ze specjalnych potrzeb edukacyjnych, lecz np. z powodu niższego statusu społeczno-
-ekonomicznego lub przynależności do mniejszości, w tym dzieci imigrantów. takie podejście jest potrzebne 
na każdym etapie uczenia się przez całe życie, przy czym szczególnie istotną rolę w zwiększaniu szans 
odgrywa udział tych grup w edukacji przedszkolnej. 

w obszarze kształcenia zawodowego i kwalifikacji na potrzeby rynku pracy potrzebna jest dalsza poprawa 
dostosowania kształcenia do rynku pracy oraz zwiększanie skali uczenia się dorosłych, zwłaszcza w kształ-
ceniu formalnym. Rekomenduje się m.in. wzmocnienie kształcenia w miejscu pracy i systemowe rozwiąza-
nia z zakresu doradztwa zawodowego dla osób dorosłych pracujących. 

Szkolnictwo wyższe będzie musiało się zmierzyć w najbliższym czasie z globalizacją „rynku edukacyjnego”, 
a co za tym idzie wzmożoną konkurencją o studentów, wzmocnieniem umiędzynarodowienia, dynamicz-
nym rozwojem nowych form kształcenia (w tym nauczania zdalnego) oraz nowymi wyzwaniami na rynku 
pracy i potrzebą zwiększonej współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

W ochronie zdrowia, poza wciąż zbyt niskimi wydatkami publicznymi zwrócono uwagę na zbyt małą liczbę 
lekarzy i pielęgniarek w stosunku do liczby i potrzeb zdrowotnych ludności a także na rosnący udział osób 
w wieku 65+ w strukturze populacji zarówno pacjentów jak i lekarzy i pielęgniarek. opisano problem ograni-
czonej dostępności świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem dodatkowych trudności wynikających z epi-
demii coVID-19, które będą miały konsekwencje w przyszłości. Głównymi przyczynami zgonów w polsce 
są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Sytuacja ta wymaga kontynuowania odpowiednich 
działań profilaktycznych z uwzględnieniem czynników ryzyka tych chorób. 

w obszarze instrumentów finansowych (IF), planowana scentralizowana koordynacja wsparcia zwrotnego 
na samozatrudnienie wydaje się być optymalna, w świetle nie dość efektywnego wdrażania go dotychczas 
na poziomie regionalnym. Jednocześnie rekomenduje się włączenie w działania informacyjne, promocyjne 
i doradcze podmiotów będących blisko osób potrzebujących wsparcia (np. PUP). IF oferowane w ramach 
po wER są dobrze dostosowane do potrzeb sektora ES i przynoszą oczekiwane rezultaty, zatem rekomen-
duje się w latach 2021-2027 wdrażanie ich na podobnych zasadach, ale z ofertą rozszerzoną m.in. o pożyczkę 
obrotową, hybrydowe instrumenty, instrument Social Venture capital. 

przedstawiona propozycja w obszarze innowacji społecznych stanowi w znacznej mierze kontynuację inter-
wencji w ramach po wER. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż zyskała ona pozytywne oceny w ramach ewa-
luacji, a zawarte w nich rekomendacje w znacznej części zostały wdrożone już w po wER i są uwzględnione 
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w ocenianych założeniach. Zdecydowanie dobrym zamysłem jest wprowadzenie dwóch nowych mecha-
nizmów: akceleracji i laboratorium usług publicznych. Również w przypadku współpracy ponadnarodowej 
za słuszne należy uznać założenie, że będzie ona dotyczyć wszystkich celów szczegółowych przewidzianych 
dla EFS. 

Model dystrybucji środków EFS na rzecz wspierania i aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawo-
dowo jest oceniany generalnie jako właściwy, a system wsparcia pozostaje w pełnej gotowości do obsługi 
osób tracących zatrudnienie, których dotychczas jest stosunkowo niewiele. Zwiększenie elastyczności EFS 
jest postulowane od dawna. Niezbędne jest odejście od wskazywania wielu szczegółów dotyczących grup 
docelowych i form wsparcia w programie i jego uszczegółowieniu, szersze zastosowanie modeli popyto-
wych, rezygnacja z nadmiaru i nadmiernie szczegółowych wytycznych, zmiany w regułach oceny wniosków 
o dofinansowanie i szersze stosowanie mechanizmów grantowych. 

w ramach po wER, a wcześniej także w ramach po kL opracowano i udostępniono podmiotom realizującym 
polityki publiczne szereg rozwiązań takich jak standardy i modele działania, narzędzia, podręczniki. Jakość 
tych rozwiązań była różnie oceniana, często jednak nisko lub wręcz bardzo nisko. to tłumaczy brak włącze-
nia danego rozwiązania do praktyki. Większe szanse na wdrożenie i wykorzystanie mają te rozwiązania, 
które zamierza stosować sam departament zgłaszający i w których wypracowanie angażuje się w trakcie 
całego procesu realizacji (niekiedy jako beneficjent). poważnym problemem jest słaby system komunikacji 
z przyszłymi użytkownikami. 

w kwestii zapewniania spójności pomiędzy interwencją krajową EFS a politykami (w tym strategiami) 
sektorowymi kluczową potrzebą stron jest co najmniej wymiana informacji o projektowanych rozwiąza-
niach na jak najwcześniejszym etapie. Rekomendowane byłoby wspólne projektowanie programów, polityki 
strategii z szerszym niż dotychczas wykorzystywaniem komunikacji roboczej na poziomie średnich kadr. 
w sytuacjach, gdy perspektywa twórców polityk sektorowych i instytucji systemu realizacji EFS silnie się róż-
nią i trudno jest o grunt do rozmowy, rekomenduje się korzystanie z profesjonalnych usług facylitacyjnych. 
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SUMMARY 

the purpose of the study was the socio-economic analysis of the situation in the country and individual 
provinces in the areas of intervention of the European Social Fund, along with a diagnosis of areas where 
the ESF aid was planned and the areas where extension of such aid may be justified. the study makes use 
of desk research, statistical analyses and econometric modelling, in-depth interviews and a Delphi survey. 

the cumulative impact of the ESF from the period of 2014-2020 on the Polish GDP in 2020 amounts to 
0.46%, which corresponds to the value of slightly less than pLN 18.5 billion nominally. the greatest cumula-
tive impact of the ESF on the GDp is observed in the warmińsko-Mazurskie province, Zachodniopomorskie 
province, Lubelskie province and Lubuskie province (increase by over 1%), whereas the slightest in the wiel-
kopolskie province. If no ESF activities were carried out, growth in employment would have been slightly 
slower in all regions (from 0.51% to 2.86%). 

Share of the planned ESF allocation as part of the domestic programme in comparison to the forecast 
budget funds assigned for implementation of public activities in these areas in the period between 2021 
and 2027 was estimated at, respectively: in reference to the labour market - 0.21%, in the area of family 
support - 4.53%, in the area of school system and education and support for the economy’s competitiveness 
and innovation - 0.34%, in the area of higher education and science - 0.14% and in the area of environmen-
tal protection - 0.25%. 

In the area of demography, the negative birth rate will be the greatest challenge in poland in the next 
years. Further aggravation of this trend is envisaged in the next years. this is also related to the continually 
growing number of elderly people as compared to the number of people in the working age, which is con-
sistent with the EU tendencies. It is estimated that in 2024, persons in the post-working age will make up 
1/4 of Poland's population. 

In spite of the positive impact of the economic situation on employment, in the recent years the situation of 
disadvantaged groups has remained greatly unsatisfactory. Increase in professional activity of women and 
elderly people is of essence for limiting the drop in the supply of work in Poland. Recently, deficiencies in 
personnel have been partially supplemented by a strong influx of immigrants, primarily from Ukraine. 

In the area of adaptability of companies and employee situation, problems related to the impact of the 
COVID-19 pandemic on businesses was diagnosed, as well as the persisting problem of a significant share 
of unstable forms of employment. activities boosting adaptability of businesses were recommended, inclu-
ding enhancing competences of persons with respect to remote work. 

For several years, the scale of poverty, risk of poverty and social exclusion has been systematically decre-
asing, which is a result of the noteworthy improvement on the labour market and a large scale of social 
transfers. thus, the share of groups whose vocational and social activation is particularly difficult is 
growing, including persons with disabilities, 50+ people and women who could return to the labour market 
after long-lasting period of no professional activity. Furthermore, in relation to the ageing of the society, the 
profile of social assistance clients is changing. The significance of support for dependent persons, elderly 
people and persons with disabilities is growing, which leads to a change in the hitherto formula of support 
(which had, up to now, primarily focused on social and professional integration of poor persons and persons 
who have not worked for a long time) into a formula that takes support of independence into account in 
a greater degree, including by de-institutionalised support services. progress in the area of accessibility, 
especially digital, is perceptible. However, a lot remains to be done. It is particularly worrying that a num-
ber of omissions in this area results from lack of awareness of such needs, as well as lack of knowledge 
about the existing legal solutions. 

In the area of de-institutionalisation, designation of a path and purpose of action is missing, including for 
the local government units, which results in performance of the de-institutionalisation process in a ran-
dom mode in the scale of the country. this process also requires further education of aid institutions’ 
personnel. on the other hand, in the area of support for families, access to day care centres and family 
assistant services is insufficient. De-institutionalisation progresses most rapidly with respect to foster care, 
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where more and more children are placed in foster families instead of children's homes. Nevertheless, 
the number of professional and specialist foster families is insufficient, which slows down the process of 
de-institutionalisation. 

Developing social economy (SE) still necessitates assistance. the barriers hindering full use of its potential 
include dependence of the SE entities on the external sources of financing, competence deficiencies of 
personnel, insufficient level of cooperation of the SE entities with the environment and a low level of kno-
wledge about the SE in the society. 

Public Employment Services (PES) necessitate a new comprehensive concept of operation, opening onto 
persons who are professionally passive, and abandoning the rigid catalogue of labour market instruments. 
the poviat Labour offices (pUp) should be vested with a right to implement projects for various groups, 
also for working people who are interested in changing their qualifications and jobs. the employees of pES 
necessitate diverse support in the development of competence. 

In poland, the demand for places in child care centres for children below 3 is not satisfied; access to care is 
much lower than on average in the EU countries. In the rural areas, only 3.7% of children in the scale of the 
country make use of such care, whereas in cities 18.4%. Improved quality of care and educational services is 
of fundamental importance for popularisation of institutional care for youngest children. 

Pre-school education is almost common in cities, yet the level of participation of children from rural areas 
in such education is still insufficient. Recently, the educational accomplishments of polish pupils have 
improved. Nevertheless, the model of education focused on transfer and reproduction of knowledge is 
still a burden, whereas pupils rarely learn actively via experimenting, drawing conclusions, independence 
and cooperation. the key challenge is to offer the pupils the opportunity to develop key competences 
in the practical dimension, in particular cross-sectional, and the main barriers include: current shape of 
the curriculum and deficiencies in teachers’ competence. A comprehensive and efficient approach to the 
levelling of educational opportunities is also missing, especially for pupils whose lower chances do not 
result from special educational needs, but for example from lower socio-economic status or affiliation to 
minority groups, including immigrant children. Such approach is needed at every stage of life-long learning, 
whereas the share of these groups in pre-school education plays a particularly important role. 

In the area of vocational education and qualifications for the labour market needs, further improvement 
of adjustment of education to the labour market is necessary, along with increase in the scale of adult 
learning, especially in formal education. Reinforcement of education at the work place is recommended, 
as well as systemic solutions in the realm of vocational counselling for working adults. 

In the near future, the system of higher education will have to face globalisation of the “educational mar-
ket” and thus increased competition for students, reinforcement of internationalisation, dynamic deve-
lopment of new forms of education (including remote teaching) and new challenges on the labour market, 
as well as the necessity of closer cooperation of universities with the socio-economic environment. 

In health care, apart from too low public expenses, attention was drawn to too low number of physicians 
and nurses as compared to the number and health needs of the population, as well as the growing share 
of 65+ people in the structure of the population, both among patients and physicians and nurses. the prob-
lem of limited availability of health care services was described, along with additional difficulties caused 
by the coVID-19 epidemic, which will produce consequences in the future. the main causes of deaths in 
poland are cardiovascular diseases and cancer. this situation requires continuation of proper preventive 
measures, taking the risk factor of such diseases into account. 

In the area of financial instruments (FI), centralised coordination of repayable assistance for self-employ-
ment seems to be optimum in the light of insufficiently effective implementation of this solution on the 
regional level. at the same time, inclusion of entities that are close to the people in need of aid (e.g. PUP) 
in information, promotion and advisory activities is recommended. the FI offered as part of the ope-
rational programme knowledge Education Development (op kED) are well aligned with the needs of the 
SE sector and produce the expected outcomes, thence their implementation between 2021 and 2027 is 
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recommended on similar principles, yet with an offer extended, among others, onto a revolving loan, hybrid 
instruments and the Social Venture capital instrument. 

the presented proposal in the area of social innovations constitutes, to a significant degree, continuation 
of interventions as part of the op kED. this is fully justified as it has received positive grades as part of the 
evaluation, whereas recommendations contained therein were in a significant part implemented already in 
the op kED and are included in the assessed premises. Introduction of two new mechanisms: acceleration 
and a laboratory of public services is definitely a good idea. the assumption that it is going to refer to all 
detailed objectives foreseen for the ESF should be considered justified also in the case of international 
cooperation. 

The model of distribution of the ESF funds for the sake of support and activation of the unemployed and 
professionally inactive people is generally assessed as adequate, whereas the system of support is ready to 
service persons who lose jobs, yet their numbers have been relatively low as of now. Increased flexibility of 
the ESF has been postulated for a long time. It is necessary to abandon indication of a number of details 
pertaining to target groups and forms of support in the programme and its specification, broader appli-
cation of demand models, resignation from excess and excessively detailed guidelines, changes in rules of 
assessment of applications for co-financing and broader use of grant mechanisms. 

as part of the op kED, and previously also as part of op Hc, a number of solutions such as standards and 
models of operation, tools and textbooks were prepared and made available to the entities implemen-
ting public policies. the quality of such solutions was assessed diversely, yet often as low or even very low. 
this explains failure to apply a given solution in practice. These solutions that are going to be applied by 
the same applying department that was engaged in the design during the entire implementation process 
(sometimes as a beneficiary) stand a greater chance of implementation and use. a weak system of commu-
nication with the future users is a serious problem. 

with respect to the issue of ensuring consistency between the domestic ESF interventions and sectoral 
policies (and strategies), the key need of the parties is at least exchange of information about the designed 
solutions at the earliest stage. Joint design of programmes, strategy policy with a broader use of working 
communication on the level of middle-level personnel is recommended. In a situation when the perspec-
tives of designers of sectoral policies and the ESF implementation system institutions are strongly differing 
and it is difficult to find a middle ground, use of professional facilitation services is recommended. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

BkL Bilans kapitału Ludzkiego 

BUR Biuro Usług Rozwojowych 

cUS centrum Usług Społecznych 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

ES Ekonomia społeczna 

ESS Ekonomia społeczna i solidarna 

EwD Edukacyjna wartość dodana 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

HBSc Międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej 
(ang. Health Behaviour in School-aged children) 

IBE Instytut Badań Edukacyjnych 

IcF Międzynarodowa klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 
(ang. International classification of functioning, disability and health) 

Ip Instytucja pośrednicząca 

IZ Instytucja zarządzająca 

JSt jednostki samorządu terytorialnego 

kE komisja Europejska 

kpRES krajowy program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 
Społecznej 

kpo krajowy program operacyjny 

LowE Lokalne ośrodki wiedzy i Edukacji 

LSR Lokalna strategia rozwoju 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MŚp małe i średnie przedsiębiorstwa 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

NEEt Not in education or training – osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym 
niekontynuujące kształcenia 
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NIk Najwyższa Izba kontroli 

oEcD organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. the organisation 
for Economic co-operation and Development) 

op oś priorytetowa 

oRE ośrodek Rozwoju Edukacji 

oSE ogólnopolska sieć edukacyjna 

owES ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej 

ozN osoby z niepełnosprawnościami włącznie z osobami nieposiadającymi orzeczenia 

paRp polska agencja Rozwoju przedsiębiorczości 

pFRoN państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

pES podmioty Ekonomii Społecznej 

pI priorytet inwestycyjny 

pIaac Międzynarodowego Badania kompetencji osób Dorosłych 
(ang. the programme for the Internationalassessment of adult competencies) 

pIRLS Międzynarodowe Badanie postępów Biegłości w czytaniu 
(ang. progress in International ReadingLiteracy Study) 

pISa program Międzynarodowej oceny Umiejętności Uczniów 
(ang. programme for International Student assessment) 

po kL program operacyjny kapitał Ludzki 

po wER program operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 

poZ podstawowa opieka zdrowotna 

ppp poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

pRL polska Rzeczpospolita Ludowa 

pS przedsiębiorstwa społeczne 

pSZ publiczne służby zatrudnienia 

pUp powiatowy Urząd pracy 

RLkS Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

RopS Regionalny ośrodek polityki Społecznej 

RpL potwierdzanie Efektów wcześniejszego Uczenia się (ang. Recognition of prior Learning) 

Rpo Regionalny program operacyjny 

Rpo Rzecznik praw obywatelskich 
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SES Status społeczno-ekonomiczny (ang. socioeconomic status) 

SopZ Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia 

SoR Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju 

SpE Specjalne potrzeby edukacyjne 

SRR Sektor szkoleniowo-rozwojowy 

taLIS Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się 
(ang. teaching and Learning International Survey) 

tIMSS Międzynarodowe Badanie wyników Nauczania Matematyki i Nauk przyrodniczych 
(ang. trends in International Mathematics and Science Study) 

UE Unia Europejska 

wUp wojewódzki Urząd pracy 

wHo Światowa organizacja Zdrowia (ang. world Health organization) 

ZoL Zakład opiekuńczo-leczniczy 

ZSk Zintegrowany System kwalifikacji 
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1. WPRoWadzEnIE 

1.1 CElE I PRzEdMIoT badanIa 

celem badania jest analiza społeczno-gospodarcza województw w obszarach interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego wraz z diagnozą obszarów zaplanowanych do objęcia wsparciem z EFS w programie 
krajowym w perspektywie 2021-2027 oraz identyfikacją innych obszarów, do których zasadne może być 
skierowanie wsparcia EFS. 

Niniejsze badanie służy wsparciu procesów maksymalizacji efektów interwencji współfinansowanej ze 
środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wsparciu programowania perspektywy finanso-
wej 2021-2027 poprzez dostarczenie aktualnej wiedzy na temat obszarów interwencji. w związku z tym 
w ramach badania sformułowano dwa cele szczegółowe: 

1. Opracowanie analizy społeczno-gospodarczej w obszarach, w ramach których wdrażana jest inter-
wencja EFS. 

2. Przygotowanie szczegółowej diagnozy dla obszarów, w których planowane jest realizowanie inter-
wencji EFS w ramach programu krajowego w okresie 2021-2027. 

w ramach pierwszego celu badania – analizy społeczno-gospodarczej zostały poruszone następujące 
aspekty: 

1. analiza sytuacji województw w danym obszarze w odniesieniu do kluczowych dla obszaru wskaźni-
ków społeczno-gospodarczych oraz ich zmian w czasie; 

2. Identyfikacja kluczowych wyzwań i problemów w analizowanych obszarach interwencji EFS, w tym 
z uwzględnieniem wpływu pandemii koronawirusa; 

3. ocena wpływu interwencji EFS w poszczególnych obszarach na obserwowane zmiany społeczno-
-gospodarcze, w tym przedstawienie informacji w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu ze zrealizowa-
nej interwencji, ze wskazaniem obszarów i rodzajów przedsięwzięć, które mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą; 

4. analiza danych w odniesieniu do realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej, tj. country-specific 
Recommendations 2020; 

5. prognoza głównych zmian i trendów w obszarze do roku 2024 w obszarach kluczowych z punktu 
widzenia interwencji zaplanowanej do wdrażania w okresie 2020-2024; 

6. propozycje wniosków i rekomendacji dotyczących wdrażania EFS w poszczególnych obszarach w per-
spektywie do 2024, w tym osobnych rekomendacji w odniesieniu do zjawisk wynikających z pande-
mii koronawirusa, o potencjalnie długotrwałym. 

przedmiotem niniejszego Raportu końcowego była szczegółowa diagnoza dla obszarów, w których plano-
wane jest realizowanie interwencji EFS w ramach programu krajowego w okresie 2021-2027. opracowanie 
analizy społeczno-gospodarczej w obszarach, w ramach których wdrażana jest interwencja EFS stanowiło 
przedmiot Raportu cząstkowego. 

Zgodnie z SopZ diagnoza została przeprowadzona: 

• w obszarach, w których planowane jest realizowanie wsparcia z EFS w ramach programu krajowego 
w latach 2021-2027; 
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• w innych obszarach, zwłaszcza tych, w których zanotowano największą dynamikę zmian lub w któ-
rych wsparcie EFS do tej pory nie było realizowane, ale mogą one zostać objęte wsparciem zgodnie 
z założeniami EFS; 

• w odniesieniu do opracowanych już podstawowych założeń programu krajowego na lata 2021-2027 
odnośnie struktury programu, obszarów i kierunków wsparcia, 

• ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych problemów i potrzeb, w tym z uwzględnieniem obsza-
rów w największym stopniu dotkniętych pandemią koronawirusa 

Interwencja realizowana z EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych zostanie poddana analizie 
jedynie w kontekście demarkacji z programem krajowym, jak również w kontekście szacowania kumulatyw-
nego potencjalnego wpływu interwencji realizowanej z wykorzystaniem EFS. 

W ramach drugiego celu badania – szczegółowej diagnozy dla obszarów, w których planowane jest realizo-
wanie interwencji EFS w ramach programu krajowego w okresie 2021-2027 oraz identyfikacji dodatkowych 
obszarów, które należy rekomendować do objęcia interwencją EFS w ramach programu krajowego na lata 
2021-2027 zostały poruszone następujące aspekty: 

1. wpływ wsparcia na zaplanowane w ramach interwencji rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-
-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji, 

2. Identyfikacja obszarów, grup odbiorców, problemów społecznych, których wsparcie przyczyniłoby się 
do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub rozwiązania istotnych problemów 
społecznych, 

3. Identyfikacja inicjatyw finansowanych ze środków publicznych wraz z uzasadnieniem możliwości ich 
dofinansowania ze środków EFS +, w celu efektywnego niwelowania kluczowych problemów obser-
wowanych w szczególności w zakresie: 

a. rozwiązań systemowych z zakresu ochrony zdrowia i usług zdrowotnych (z uwzględnieniem 
w szczególności opieki psychiatrycznej, profilaktyki i prewencji chorób, rehabilitacji leczniczej), 

b. systemu kształcenia kadr medycznych i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, 

c. opieki nad najmłodszymi dziećmi, w kontekście wpływu na sytuację na rynku pracy ich opieku-
nów, w tym: poziom użłobkowienia, poziom i dostępność miejsc opieki, potencjał kadr, 

d. kompleksowych działań i programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodzin, które w oparciu o analizę potrzeb oferują wsparcie w obszarach takich jak rynek pracy, 
zdrowie, diagnostyka i pomoc psychologiczna, wszystkie poziomy edukacji, włączenie społeczne, 
dostępność produktów i usług publicznych. 

w ramach celu 2 badania w obszarze rynku pracy i integracji społecznej analizie poddano w szczególności: 

a. problemy w modelu dystrybucji środków z EFS na rzecz wspierania i aktywizacji bezrobotnych i nie-
aktywnych zawodowo oraz jego adekwatności w trakcie pandemii koronawirusa, 

b. możliwości zwiększenia efektywności i optymalności modelu dystrybucji środków wśród grup doce-
lowych wsparcia (osób bezrobotnych, w tym tych, które utraciły zatrudnienie w związku z epidemią 
coVID-19 oraz tych, najbardziej oddalonych od rynku pracy, w tym przede wszystkim osób z niepeł-
nosprawnościami oraz migrantów), 
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c. działania sprzyjające elastyczności EFS w nowej perspektywie na wypadek wystąpienia sytuacji nie-
przewidywalnych zdarzeń gospodarczych, społecznych lub losowych 

d. działania mające na celu trwałe wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia na negatywne 
skutki wystąpienia ewentualnych pandemii. 

Dodatkowo w ramach celu 2 badania analizie poddano: 

1. czynniki, które utrudniały wprowadzenie rozwiązań wypracowanych w ramach po wER do trwałego 
zastosowania na szeroką skalę przez instytucje adresatów instytucjonalnych oraz możliwości upowszechnie-
nia tych rozwiązań w sposób trwały i na szeroką skalę, 

2. komplementarność projektów EFS wspierających systemy publiczne (m. in. w obszarach ochrony zdro-
wia i wsparcia osób z niepełnosprawnościami) ze sobą wzajemnie i z politykami sektorowymi finansowa-
nymi spoza EFS oraz możliwości wzmocnienia komplementarności, 

3. Istniejące inicjatywy finansowane ze środków niepublicznych i możliwości ich wykorzystania dla opra-
cowania typów interwencji (np. założeń projektów konkursowych) które mogłyby być dofinansowane ze 
środków EFS. 

Głównym założeniem badania była diagnoza obszarów wsparcia EFS, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów wymagających pogłębionej diagnozy. w raporcie odwołano się też do planowanej interwencji EFS 
na poziomie krajowym by zgodnie z pytaniami badawczymi wskazać jej możliwe rezultaty oraz propono-
wane dodatkowe obszary do uwzględnienia. Raport nie odzwierciedla natomiast struktury i zakresu wspar-
cia planowanego w programie krajowym. 

w ramach niniejszego zamówienia wykonawca zastosował następujące kryteria ewaluacyjne: 

• Efektywność – rozumiana jako prognozowany stosunek poniesionych nakładów do osiągniętych 
efektów w ramach EFS, 

• trafność – rozumiana jako ocena na ile typy interwencji z EFS zaplanowane do realizacji w przyszłej 
perspektywie finansowej gwarantują uzyskanie zamierzonych celów. kryterium dotyczy drugiej czę-
ści badania, czyli diagnozy obszarów interwencji EFS, 

• Skuteczność – rozumiana jako ocena na ile metody wdrażania wsparcia z EFS były skuteczne w prze-
ciwdziałaniu pojawiającym się wyzwaniom społeczno- gospodarczym. kryterium dotyczy pierwszej 
części badania, czyli analizy społeczno-gospodarczej. 

1.2 zaSToSoWanE METody badaWCzE 

w ramach celu 1 oraz 2 badania wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: 

analIza danyCh zaSTanyCh 

Analiza aktów prawnych, dokumentów programowych i wytycznych, istotnych z punktu widzenia przed-
miotu badania. 

Analizy danych pochodzących ze statystyki publicznej, w tym analizy w oparciu o wskaźniki ustalone 
z Zamawiającym, na podstawie Załącznika 1 do SopZ – listy wskaźników, które stanowiły podstawę ana-
lizy w poprzednich edycjach badania. analizą objęto dane z lat 2007-2019 (i 2020 w tych przypadkach, 
w których były dostępne). Jeżeli analizowany szereg czasowy jest krótszy, wynika to z niedostępności danych 
za część lat z przedziału 2007-2020. prognozy przeprowadzono do roku 2024. Szczegółowe wskazanie źródeł 
danych pochodzących ze statystyki publicznej zamieszczono w załączniku tabelarycznym. 
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Metaewaluacja. Przeprowadzono analizę ustaleń, wniosków i rekomendacji pochodzących z badań ewa-
luacyjnych interwencji EFS w bieżącej perspektywie finansowej, w zakresie wynikającym z postawionych 
pytań badawczych. 

• Przegląd badań dotyczących zagadnień w obszarach interwencji EFS, w tym analiz i prognoz doty-
czących sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zmiennych makroekonomicznych i społecznych opra-
cowywanych przez NBp, kE, oEcD czy Bank Światowy. przegląd objął także: 

• istniejące badania dotyczące przewidywanych efektów pandemii coVID-19, w celu oceny prawdopo-
dobieństwa wystąpienia zmian w stosunku do prognoz uzyskanych w niniejszym badaniu metodami 
ekonometrycznymi, 

• opracowania (poza ewaluacjami EFS) dotyczące skuteczności form wsparcia, takich jak stosowane 
w ramach EFS, 

• efekty porównywalnych inicjatyw krajowych spoza EFS, 

• badania o charakterze metaanaliz i metaewaluacji wielu interwencji. 

analIzy STaTySTyCznE I ModEloWanIE EKonoMETRyCznE 

w ramach analiz dokonano przeglądu i analizy zmian wartości kluczowych wskaźników sytuacji społeczno-
-ekonomicznej w poszczególnych obszarach interwencji. ponadto, w przypadku wybranych kluczowych 
wskaźników sytuacji społeczno-ekonomicznej w obszarach interwencji przeprowadzono analizę trendu 
oraz wykonano prognozę ewolucji tych wskaźników do roku 2024. w tym celu wykorzystana została metoda 
wygładzania wykładniczego. Dodatkowo wykorzystano analizę korelacji celem wyjaśnienia przypadków 
zmian trendu. w odniesieniu do głównych wskaźników makroekonomicznych, które jedynie pośrednio 
związane są z interwencjami w ramach po wER, przeprowadzono analizy oparte o modelowanie makroe-
konomiczne przy pomocy polskiej adaptacji dynamicznej wersji regionalnego modelu równowagi ogólnej 
(CGE) TERM1. Model tERM (the Enormous Regional Model) stworzony został w centre of policy Studies 
na Monash University. Model ten oparty został w dużej części na rozwiązaniach istniejących w wielosek-
torowym modelu oRaNI, który opracowany został dla australii przez Dixon et al. (1982). o ile jednak wcze-
sne próby regionalizacji modelu oRaNI oparte były na podejściu odgórnym (top-down), o tyle model tERM 
wdraża w życie podejście oddolnym (bottom-up). 

Różnica pomiędzy powyższymi jest kluczowa z punktu widzenia analizy efektów szoków wpływających 
na gospodarki poszczególnych regionów. Podejście odgórnym (top-down) odzwierciedla bowiem sytua-
cję, w której wyniki symulacji uzyskane dla gospodarek regionalnych są pochodnymi wyników symulacji 
przeprowadzonych dla gospodarki całego kraju. ta ostatnia zaś pozostaje niezależna od tego, co dzieje się 
w poszczególnych regionach. w efekcie możliwości symulowania efektów szoków podażowych są bardzo 
ograniczone. w przypadku podejścia oddolnym (bottom-up) wyniki symulacji uzyskane dla gospodarki krajo-
wej są natomiast pochodną (sumą) wyników otrzymanych dla gospodarek poszczególnych regionów. w celu 
prognozy wartości wskaźników zastosowane zostały dwa rodzaje analizy. opracowano prognozy ewolucji 
poszczególnych wskaźników do roku 2024 w oparciu o analizę trendu (wygładzanie wykładnicze) oraz pro-
gnozy głównych zmiennych makroekonomicznych przy wykorzystaniu modelu tERM. 

WyWiady pogłębione 

w ramach badania wywiadami objęto 34 osoby, w tym przedstawicieli: 

a. instytucji systemu realizacji PO WER (IZ i IP) w obszarach wsparcia EFS, 

Horridge M., Rokicki B., Zawalińska k., Regionalny model równowagi ogólnej tERM i przykłady jego zastosowania w polsce, 
wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, warszawa 2017. 
1 
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b. IZ i IP RPO w obszarach zatrudnienie i integracja społeczna, odpowiedzialnych za programowanie 
wsparcia lub określanie założeń dla projektów konkursowych i pozakonkursowych, 

c. twórców polityk sektorowych – właściwych ministerstw i agencji (rynek pracy, integracja społeczna, 
edukacja ogólna, edukacja branżowa i uczenie się dorosłych, szkolnictwo wyższe, zdrowie), w tym 
adresatami modelowych rozwiązań, 

d. podmiotów prowadzących inicjatywy publiczne zidentyfikowanych jako wartościowe do potencjal-
nego objęcia wsparciem EFS, 

e. doświadczonych projektodawców EFS i podmiotów prowadzących inicjatywy niepubliczne zidenty-
fikowanych jako wartościowe do potencjalnego objęcia wsparciem EFS. 

Metoda delficka 

Badanie delfickie zostało przeprowadzone z ekspertami mającymi wiedzę na temat poszczególnych obsza-
rów wsparcia EFS. Zaproszenie do udziału w badaniu przyjęło 20 ekspertów, którzy pomogli ocenić wpływ 
funduszy europejskich w badanych obszarach i skuteczność stosowanych rozwiązań, a także porównać 
obecną perspektywę finansową do lat 2007-2013. 

oszacoWanie udziału prograMu krajoWego efs W finansoWaniu interWencji 
publicznych z budżetu państWa 

wyliczenie udziału zaplanowanych do wydatkowania środków EFS na wsparcie danego obszaru/polityki 
w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na realizację interwencji publicznych rozpoczęto od 
podjęcia decyzji czy wsparcie w ramach osi kpo EFS+ zostanie przyrównane do wydatków w ujęciu części 
budżetowych czy zadań budżetu zadaniowego. w wyniku wstępnej diagnozy uznano, iż metodologiczne 
uzasadnione jest przyrównanie EFS do podzadań budżetu w ujęciu zadaniowym, gdyż pozwoli to na zobra-
zowanie wkładu kpo EFS+ w realizację polityk publicznych. wspólnie z Zamawiającym została też podjęta 
decyzja, że analiza obejmować będzie wkład programu w wydatki na poziomie budżetu państwa (dodat-
kowo uwzględniono Fundusz pracy jako instrument realizacji polityki zatrudnienia) a nie budżetów JSt. Jest 
to podejście jest uzasadnione metodologiczne, gdyż w ten sposób oszacowany zostaje wkład programu 
krajowego, nie zaś programów regionalnych, co stanowi odpowiedź na zadane pytanie badawcze. 

analiza została przeprowadzona w następujących krokach: 

w analizie przyjęto opisane poniżej dwa warianty identyfikacji wkładu kpo EFS we wsparcie poszczególnych 
obszarów w ujęciu budżetu zadaniowego: 

1) dla osi: 

• oś I Równe szanse dla wszystkich: zadania 14.1.(w) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bez-
robociu, 13.1. (w) pomoc i integracja społeczna, 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna i 16.6 pożytek 
publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (dwa ostatnie były połączone we 
wcześniejszych latach) 

• oś II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi: zadanie 13.4.(w) wspieranie rodziny, 

• oś III Inwestycja w kadry dla gospodarki: zadanie 3.1 (w) oświata i wychowanie i 6.1. (w) wsparcie 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

• oś IV Zdrowie: zadanie 20.1. (w) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
i 20.5. (w) profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny 

• oś V Szkolnictwo wyższe i nauka: zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki 
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• oś VI Instrumenty zwrotne dla rozwoju społecznego i oś VII Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa – alokację na te osie rozłożono proporcjonalnie pomiędzy osie I-V przyjmując hipo-
tezę, że instrumenty zwrotne, innowacje i współpraca mogą dotyczyć każdej z analizowanych polityk. 

2) dla poszczególnych działań wyliczono prognozę wydatków na poszczególne działania na lata 2022-2027: 

a) wykorzystując dane z: 

•	 informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w odniesieniu do lat 2016-2019, 

•	 skonsolidowanych planów w układzie zadaniowym na 2020 rok, 2021 oraz dwa kolejne lata 
w odniesieniu do lat 2020 oraz 2021, obliczono prognozę wydatków na kolejne lata, tj. 2022-
2027 wykorzystując regresję liniową, 

3) obliczono udział zaplanowanych do wydatkowania środków EFS na wsparcie danego obszaru/poli-
tyki w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań publicznych w danym 
zakresie jako procent udziału EFS w planowanych wydatkach na określone działania lub sumie planowa-
nych wydatków na określone działania na lata 2021-2027, 

4) alokację osi VI - Instrumenty zwrotne dla rozwoju społecznego oraz VII - Innowacje społeczne i współ-
praca ponadnarodowa rozłożono proporcjonalnie w ramach osi I-V kpo. 

5) na potrzeby niniejszej analizy zbudowano narzędzie badawcze (przy użyciu programu Excel), pozwala-
jące na wprowadzanie wariantów dotyczących zmian w finasowaniu interwencji publicznych z budżetu 
państwa. 
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2. AnAlizA społeczno-gospodArczA 
i diAgnozA potrzeb w obszArAch 

Pytania badawcze: 

Jak obecnie kształtuje się sytuacja Polski2 oraz poszczególnych województw3 w odniesieniu do kluczowych 
dla obszaru wskaźników społeczno-gospodarczych? 

Czy w porównaniu do wcześniej badanych okresów nastąpiły istotne zmiany w obszarze, a jeśli tak, to czym 
można je tłumaczyć i jak przekładają się na ogólną sytuację kraju i województwa w obszarze? 

Jaki jest wpływ pandemii koronawirusa: które wartości wskaźników zostały silnie zaburzone w wyniku stanu 
zagrożenia epidemicznego? Które z trendów i zjawisk związanych ze skutkami gospodarczymi pandemii 
COVID-19 mają charakter krótkofalowy, przejściowy, a które będą oddziaływać długotrwale? 

Jakie są kluczowe wyzwania i problemy w analizowanych obszarach interwencji EFS, w tym z uwzględnie-
niem wpływu pandemii koronawirusa? 

Jakie trendy i możliwe zmiany w wartościach badanych wskaźników należy przewidywać w perspektywie do 
2024? W jakim stopniu i w jaki sposób wpływać one będą na interwencję realizowaną ze środków EFS? 

2.1 demogrAfiA 

W ramach obszaru tematycznego „Demografia” analizie poddano problemy odnoszące się do sytuacji demo-
graficznej Polski i poszczególnych województw w porównaniu do sytuacji UE, wraz ze wskazaniem tendencji 
i prognoz zmian do 2024 r. Analiza ta pozwoliła na wskazanie obszarów, które potencjalnie będą stanowić 
największe wyzwanie dla Polski w kolejnych latach. 

Liczba i struktura ludności 

W latach 2007-2019 liczba ludności w Polsce wzrosła z 38,1 mln do 38,4 mln. Natomiast w najbliższych 
latach na podstawie danych EUROSTAT prognozuje się spadek ludności Polski. Już teraz można zaobser-
wować regiony, w których notuje się spadek liczby mieszkańców i największy spadek jest w woj. śląskim 
i łódzkim (w obydwu przypadkach ponad 100 tys.). Zgodnie z danymi EUROSTAT przewiduje się, że w przy-
padku Polski do 2024 r. nastąpi spadek ludności do około 37,9 milionów z 38,1 milionów notowanych w roku 
2007 (zaś liczba ludności UE284 powinna się zwiększyć w roku 2024 do niecałych 520 milionów). W porów-
naniu do prognozy ludności GUS na lata 2014-2050 wynik uzyskany dla roku 2024 jest bardzo zbliżony, choć 
nieznacznie wyższy (GUS na rok 2025 prognozuje 37,7 miliona mieszkańców). 

Wskaźnik „zmiana liczby ludności na 1 000 mieszkańców” w latach 2007-2019 według BDL GUS wyniósł 
w Polsce średnio 0,5; ujemne wartości nie były notowane jedynie w latach 2008-2010. Dane te wskazują 
na niską skalę wyludniania się poszczególnych regionów Polski. Jednakże zaobserwowano mniej optymi-
styczne tendencje, w szczególności w województwie świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim oraz warmińsko-
mazurskim – gdzie w 2019 roku odnotowano najwyższą ujemną wartość wskaźnika, który wyniósł mniej 
niż -4. Należy wskazać na potencjalne zaburzenie wskaźników liczba ludności w Polsce oraz zmiana liczby 
ludności na 1 000 mieszkańców w wyniku oddziaływania pandemii COVID-19, która ma niebagatelny wpływ 
na dalsze pogłębianie spadku liczby ludności. Jak wynika z udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji 

2 Przeanalizowano w Raporcie Końcowym i Załączniku do raportu końcowego. 
3 Przeanalizowano w rozdziale pn. „Cechy charakterystyczne województw i rekomendowane ukierunkowanie wsparcia” oraz 
w Załączniku do raportu końcowego. 
4 Jako grupę odniesienia przyjęto UE28 (a nie UE27 bez Wielkiej Brytanii), czyli wszystkie państwa wchodzące w skład UE w analizo-
wanym okresie 2007-2019. 
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danych z Urzędów Stanu Cywilnego5 w październiku 2020 r. zarejestrowano 49 132 zgonów. W porównaniu 
ze średnią z lat 2016-2019 to wzrost o prawie 45%. Dane z poszczególnych województw wskazują, że naj-
więcej osób zmarło w województwie mazowieckim: 6 564. Następne jest to województwo śląskie: 6 270 
i małopolskie: 4 743. Wśród przyczyn obserwowanego wzrostu liczby zgonów w porównaniu z tym samym 
okresem poprzedniego roku wskazuje się nie tylko sam COVID-19, ale także m.in. ograniczony dostęp do 
opieki medycznej6. Nie mniej niezbędna jest dodatkowa, pogłębiona analiza przyczyn zgonów, która pozwo-
liłaby jednoznacznie określić skalę wpływu COVID-19 na śmiertelność, a tym samym możliwość dalszego 
oddziaływania pandemii i jej charakteru. 

W latach 2007-2019 zidentyfikowano utrzymującą się na stałym poziomie przewagę kobiet przypadają-
cych na określoną liczbę mężczyzn. Kobiety stanowiły w latach 2007-2019 średnio 52% populacji. Według 
danych BDL GUS, w 2019 r. na 100 mężczyzn w Polsce przypadało średnio 107 kobiet. Powiązane jest to 
z faktem, iż kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, jak również z nadumieralnością mężczyzn w szczególności 
na choroby nowotworowe7. Współczynnik feminizacji jest wyższy niż średnia dla kraju w następujących 
województwach: dolnośląskie (108), łódzkie (110) i mazowieckie (109). 

W Polsce i UE systematycznie spada udział ludności w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście 
udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. Prognozuje się utrzymanie tego trendu w kolejnych latach – 
osoby w wieku poprodukcyjnym według prognoz będą stanowić 1/4 populacji Polski. 

W celu oceny przeobrażeń struktury wiekowej społeczeństwa polskiego i postępującego starzenia się spo-
łeczeństwa kluczowe jest wzięcie pod uwagę udziału poszczególnych grup wiekowych w całej populacji oraz 
ocena dysproporcji pomiędzy nimi. Według danych BDL GUS zdecydowanie dominującą grupą wiekową 
w Polsce są osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lata mężczyźni oraz 15-59 lat kobiety) – w 2019 r. stanowiła 
ona 62,8% ogółu ludności na podstawie danych GUS. Prognozuje się, iż odsetek ten będzie się zmniejszał 
i w 2024 r. wyniesie 59,7%. W latach 2007-2019 zaobserwowano – na podstawie danych EUROSTAT – spadek 
zarówno udziału mężczyzn, jak i kobiet w wieku produkcyjnym w ogóle populacji Polski (podobna sytua-
cja ma miejsce na poziomie UE, gdzie spadek udziału mężczyzn w 2019 r. był jednak wolniejszy, zaś udział 
kobiet w Polsce i UE w 2019 r. był niemalże na tym samym poziomie). Przewiduje się utrzymanie obecnego 
trendu, czyli dalszy spadek zarówno udziału mężczyzn, jak i kobiet w wieku produkcyjnym w ogóle popula-
cji Polski. Według danych BDL GUS udział ludności w wieku poprodukcyjnym w Polsce w latach 2007-2019 
systematycznie się zwiększał - z 16% w 2007 r. do 22% w 2019 r. Prognozuje się, iż odsetek ten w 2024 r. 
wyniesie 25%. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż na pogłębianie procesu starzenia się Polaków 
wpływ ma utrzymujący się w ostatnich latach w Polsce niski poziom dzietności (opisany niżej). Odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat) według prognoz pozostanie w kolejnych latach na stałym pozio-
mie, który w 2024 r. według EUROSTAT wyniesie 15,6%. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

W celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji, należy uzupełnić powyższe analizy o aspekt relacji pomiędzy 
grupą osób w wieku produkcyjnym, a osobami starszymi (65+), co pozwoli na ocenę stopnia obciążenia 
demograficznego osobami starszymi. W latach 2007-2019 zaobserwowano stopniowy wzrost wartości 
wskaźnika obciążenia demograficznego w Polsce oraz w poszczególnych województwach – wyniki te są 
zbieżne z tendencjami na poziomie UE. Według danych GUS BDL oraz EUROSTAT, wartość wskaźnika obcią-
żenia demograficznego w 2019 r. w Polsce wyniosła 31,0, w UE 27,2. Województwami, gdzie stosunek liczby 
osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym jest wyższy niż średnia dla Polski, 
są województwa: łódzkie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie, mazowieckie, opolskie. Wskaźnik obciążenia 
demograficznego dla województwa łódzkiego jest najwyższy w Polsce i w 2019 r. wynosił 30,7. W obliczu 
wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa – zwłaszcza w regionach, w których oddziaływanie 
obciążenia zidentyfikowano jako wysokie – kluczowego znaczenia nabierają działania związane z adaptacją 
do zmieniającej się struktury ludności ze względu na udział osób z poszczególnych grup wiekowych wieku, 

5 Liczba zgonów w rejestrze Stanu Cywilnego- dane miesięczne, listopad 2020., [dostęp: 12.12.2020] 
6 Polski Instytut Ekonomiczny, Nadmierna śmiertelność w Polsce podczas pandemii koronawirusa, Working Paper, 1/2020, War-
szawa 2020. 
7 Zob. Załącznik do Raportu Cząstkowego, roz. 3.10 Zdrowie. 

https://dane.gov.pl/pl/dataset/1953,liczba-zgonow-w-rejestrze-stanu-cywilnego-dane-miesieczne
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w szczególności związane z zapewnieniem usług społecznych i zdrowotnych dla osób starszych. W obliczu 
trwającej pandemii COVID-19 należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne zaburzenie wskaźnika obciążenia 
demograficznego spowodowane związkiem między rosnącą liczbą ludności w starszym wieku, a umieralnoś-
cią na COVID-19 wśród tej grupy, dla której prawdopodobieństwo zgonu jest wyższe. Jak wynika z przyto-
czonych wcześniej danych pochodzących z Urzędów Stanu Cywilnego w październiku 2020 r. umieralność 
wśród osób – zarówno kobiet i mężczyzn – w wieku 65+ jest znacznie wyższa niż w przypadku młodszych 
grup wiekowych. 

Przeciętne trwanie życia 

W Polsce oraz UE obserwuje się stopniowe wydłużanie się przeciętnego trwania życiazarówno wśród 
kobiet jak i wśród mężczyzn. Kobiety niezmiennie żyją dłużej niż mężczyźni. Według danych BDL GUS, 
średnia długość przeciętnego dalszego trwania życia noworodków wynosiła w 2019 r. w Polsce 77,7 lat, zaś 
średnia dla UE wyniosła 81 lat. W badanym okresie (2007-2019), w Polsce zaobserwowano ciągłe aczkol-
wiek powolne wydłużanie się dalszego trwania życia zarówno wśród noworodków (porównując dane za rok 
2007 i 2019 nastąpił wzrost o 2,3 lata) oraz wśród osób 65+ (wzrost o 1,2 lata). Zaobserwowano również 
znaczące różnice przeciętnej długości trwania życia noworodka ze względu na płeć - kobiety żyją dłużej o ok. 
6-7 lat niż mężczyźni. Nie zidentyfikowano znaczących różnic między płciami w odniesieniu do dalszego 
trwania życia wśród osób zamieszkujących tereny miejskie i wiejskie. Na podstawie danych EUROSTAT pro-
gnozuje się dalszy wzrost przeciętnego dalszego trwania życia w Polsce jak również w UE. 

Współczynnik dzietności 

Podstawowym parametrem opisującym kwestię dzietności jest współczynnik dzietności. Odnosi się on do 
liczby urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Ze zjawiskiem dzietności 
powiązany jest również współczynnik feminizacji, który pozwala scharakteryzować płciową strukturę społe-
czeństwa danego państwa. 

W Polsce liczba dzieci przypadających na kobietę w wieku rozrodczym kształtuje się na względnie stałym 
poziomie (1,46). W oparciu o analizę trendu prognozuje się jednak nieznaczny wzrost tej liczby w kolejnych 
latach, przy czym prognozy nie uwzględniają możliwego wpływu pandemii COVID-19. 

Według danych BDL GUS liczba dzieci przypadających na kobietę w wieku rozrodczym ulegała niewielkim 
wahaniom w latach 2007-2018 i w 2018 r. wyniosła 1,46, co jest wartością niższą od średniej UE (1,56). Naj-
niższa wartość wskaźnika dotyczy w szczególności województw: opolskiego i świętokrzyskiego, gdzie wynosi 
on poniżej 1,3. Prognozuje się, że w najbliższych latach nastąpi wzrost współczynnika dzietności w Polsce 
przy jednoczesnym jego nieznacznym obniżeniu w UE28. W efekcie, jak wynika z danych EUROSTAT, współ-
czynnik ten w roku 2024 w Polsce powinien wynieść niecałe 1,7 wobec 1,6 w UE28. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że dane EUROSTAT pokazują nieco wyższy prognozowany wskaźnik dzietności w Polsce niż dane BDL 
GUS, co ma przełożenie na wyniki prognozy. 

Współczynnik przyrostu naturalnego 

Uzupełnieniem analiz dotyczących dzietności jest ocena sytuacji dotyczącej współczynnika przyrostu natu-
ralnego, który stanowi różnicę pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów na 1 000 ludności. W Polsce 
mamy do czynienia z niekorzystną sytuacją demograficzną związaną z pogłębiającą się różnicą między 
liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Prognozuje się dalsze pogłębianie tego trendu w kolejnych latach. 
Według danych BDL GUS, w Polsce odnotowano spadek liczby narodzin w stosunku do liczby zgonów, który 
w 2019 r. wyniósł -0,91 (tendencja spadkowa na poziomie kraju została zapoczątkowana już w 2013 r., kiedy 
wskaźnik wyniósł -0,46). Najwyższy ujemny przyrost naturalny odnotowano w województwie łódzkim (-3,64) 
oraz świętokrzyskim (-3,45). Należy zwrócić uwagę na utrzymujący się w latach 2007-2019 ujemny przyrost 
naturalny w następujących województwach: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, śląskie i świętokrzy-
skie. Prognozy na podstawie danych EUROSTAT wskazują na dalsze pogłębianie się do 2024 r. dysproporcji 
między liczbą urodzeń a liczbą zgonów, nawet do poziomu -1,6 w UE oraz do -1,2 w Polsce. Należy zwrócić 
uwagę, że prognozy te są wyższe niż wynik z prognozy GUS, zgodnie z którym w 2025 roku przyrost natu-
ralny w Polsce wyniesie -2,3. Niekorzystne dane dotyczące przyrostu naturalnego wskazują na konieczność 
podejmowania działań zorientowanych na niwelowanie niekorzystnych zjawisk w sferze dzietności. 
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Procesy migracyjne ludności 

Kolejnym aspektem istotnym dla oceny sytuacji demograficznej są procesy migracyjne ludności. Kwestia 
ta ma również niebagatelne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy, oddziałuje również na obszary, takie jak 
edukacja oraz zdrowie. W Polsce zaobserwowano spadek udziału ludności napływowej wśród mieszkań-
ców zamieszkujących poszczególne regiony kraju. Częściej za granicę migrują osoby w wieku produkcyj-
nym, rzadziej osoby starsze i młode. Według danych BDL GUS, w latach 2007-2019 obserwuje się wzrost 
współczynnika salda migracji (saldo migracji na pobyt stały ludności o określonym wieku na 10 tys. osób 
zamieszkujących dany region). Najwyższy wzrost współczynnika salda migracji nastąpił wśród osób w wieku 
przedprodukcyjnym, natomiast najmniejszy wśród osób w wieku poprodukcyjnym. Z wartości ujemnej 
7,3 do zera zbliżyła się wartość wskaźnika w grupie osób w wieku produkcyjnym. Oznacza to, iż liczba 
osób napływających do poszczególnych regionów Polski jest niższa niż liczba mieszkańców wyjeżdżających 
z tych województw. 

Dla pełnego opisu charakteru zjawisk migracyjnych istotne jest uwzględnienie migracji zagranicznych 
(różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań). Wskaźnik ten z wartości ujemnych w poszczególnych 
grupach wiekowych8 osiągnął poziom dodatni lub zbliżył się do 0. Częściej emigrują osoby w wieku produk-
cyjnym niż osoby młode i osoby starsze (saldo migracji w przypadku tych grup jest dodatnie). 

W latach 2010-2019 obserwuje się systematyczny wzrost liczby migrantów, co potwierdza coraz większa 
liczba wydanych zezwoleń na pobyt, przypadających na 10 tys. mieszkańców – według danych Urzędu Do 
Spraw Cudzoziemców oraz danych GUS. Liczba ta wzrosła z ok. 10 w 2010 do ok. 53 w 2019 r. Regionami 
o najwyższej liczbie migrantów są województwa: mazowieckie, lubuskie, małopolskie oraz łódzkie. 

Współczynnik urbanizacji 

Ostatnim analizowanym aspektem z obszaru migracji ludności jest zjawisko urbanizacji mierzone współczyn-
nikiem urbanizacji. W Polsce obserwuje się stały poziom ludności miejskiej, podczas gdy w UE tendencje 
te są przeciwne – następuje stopniowy wzrost zaludniania miast. Prognozuje się dalsze utrzymanie tego 
trendu. Współczynnik urbanizacji w Polsce w latach 2007-2019 według danych BDL GUS utrzymywał się 
na stałym poziomie 61%, podczas gdy w UE systematycznie wzrastał i w 2019 r. przekroczył poziom 70%. 
Województwem, w którym udział ludności miejskiej w strukturze ludności jest najwyższy jest województwo 
śląskie (76,6%), najniższy udział charakteryzuje województwo podkarpackie (41,4%). Zgodnie z prognozą 
BDL GUS oraz Worldbank, współczynnik urbanizacji w Polsce w 2024 r. spadnie nieznacznie do 59,7%, zaś 
w UE wzrośnie do 75,8%. 

2.2 zAtrudnienie, bezrobocie i rynek prAcy 

2.2.1. sytuacja gospodarcza. Adaptacyjność przedsiębiorstw 

PKB 

Lata 2007-2019 były w Polsce okresem dynamicznego i stabilnego rozwoju gospodarki. Wzrastała war-
tość PKB oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Istniały jednocześnie bardzo duże różnice w wartości PKB 
na mieszkańca w poszczególnych województwach – województwem o najniższej wartości wskaźnika w 2017 
r. było lubelskie (35 712 zł), a najwyższa wartość wystąpiła w woj. mazowieckim (83 123 zł) (BDL GUS). 
Wśród regionów można wymienić dwie skrajne grupy – jedna to regiony z silnymi ośrodkami miejskimi, 
biznesowymi i akademickimi (np. woj. mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie), w których PKB zarówno 
jest najwyższe, jak i najszybciej rośnie; druga to województwa bez silnych ośrodków miejskich, słabsze 
gospodarczo, przede wszystkim ze wschodniej części kraju (m.in. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie), 
gdzie PKB zarówno jest już niskie, jak i relatywnie wolno rośnie. Podobnie jest w przypadku produkcji sprze-

8 GUS podaje wartość wskaźnika wyłącznie dla poszczególnych grup wiekowych. 
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danej przemysłu. Wskaźniki gospodarcze dowodzą, że regiony, które były już silniejsze, także szybciej rozwi-
jają się gospodarczo, co może w przyszłości prowadzić do rosnących niespójności. 

Pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na kondycję przedsiębiorstw w wielu branżach (zwłaszcza kul-
turalnej, rozrywkowej, turystycznej, gastronomicznej i transportowej) i powoduje ograniczenie działalności. 
Na taki wpływ wskazuje 69% badanych przez Devire9 firm (brak negatywnego wpływu deklarowało tylko 6% 
przedsiębiorstw). Dlatego prognozowany jest (wg NBP i Komisji Europejskiej) spadek PKB, choć stosunkowo 
niski w porównaniu z innymi państwami w UE. Wpłynie także negatywnie na produkcję sprzedaną przemy-
słu. Jeżeli pandemia zostanie opanowana w 2021, to Polska wróci na ścieżkę wzrostu nie szybciej niż w 2022 
r. Problem ten należy więc do kluczowych wyzwań na najbliższe lata. 

Produktywność pracy 

Problemy gospodarcze wynikają w dużej mierze z faktu, że Polska nadal należy do państw o niskiej produk-
tywności pracy. Choć produktywność rosła od 2007 do 2019 r. (od 19 554,7 PPS w roku 2010 do 26 672 PPS 
w roku 2019), to utrzymywał się dystans do średniej UE, czego przyczyną jest cały czas niska innowacyjność 
i zaawansowanie technologiczne polskich przedsiębiorstw oraz stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne10. 

Liczba podmiotów gospodarczych 

W latach 2007-2019 w Polsce następował stabilny wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w przeliczeniu 
na 10 tysięcy mieszkańców – z poziomu 967 w 2007 r. do 1175 w 2019 r.), któremu sprzyjała dobra koniunk-
tura gospodarcza na poziomie europejskim, na której skorzystała także Polska. W ostatnich latach wprowa-
dzono także szereg zmian prawnych, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej (np. Konstytucja 
dla biznesu), choć pojawiły się także zmiany zmniejszające swobodę tej działalności (np. zakaz handlu w nie-
dzielę). Podobnie jak w przypadku PKB, także w przypadku wzrostu liczby przedsiębiorstw dominują regiony 
z silnymi ośrodkami miejskimi (mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie). 

W pierwszym półroczu 2020 r. liczba wyrejestrowanych podmiotów była najniższa od lat (wynosiła 90 084 
wobec np. 121 579 w I półroczu 2010 r.), jednak może to wiązać się z niechęcią przedsiębiorców do wyreje-
strowywania podmiotów ze względu na to, że taka decyzja uniemożliwiłaby otrzymanie pomocy w ramach 
„tarczy antykryzysowej”. Nastąpił natomiast drastyczny spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych, 
zwłaszcza w branżach takich jak kultura, rozrywka oraz usługi (w tym finansowe, ubezpieczeniowe i gastro-
nomiczne) i będzie to jedno z kluczowych wyzwań na kolejne lata (wystąpi konieczność odbudowy tych 
branż, nawet jeżeli pandemia się zakończy). Szkodliwych skutków COVID-19 spodziewają się także praco-
dawcy z branż takich jak transport, spedycja i logistyka, motoryzacja oraz usługi dla biznesu. 

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 

Wynagrodzenia w polskich przedsiębiorstwach systematycznie rosły do 2019 r., zmniejszyło się też w ostat-
nich latach ubóstwo pracowników. Polska w porównaniu z innymi krajami UE jest krajem o niskiej luce 
płacowej w średniej wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (gender pay gap in unadjusted form 
– w 2018 r. – 8,8% wobec 14,9% w 2007 r.). Niepokojący jest natomiast fakt, że po spadku w latach 2007-
2010 wartość ta zaczęła rosnąć. Jak wskazuje badanie PARP11, do przyczyn luki płacowej należy niska ogólna 
aktywność zawodowa w grupie kobiet najmniej wykształconych oraz częste podejmowanie przez kobiety 
pracy w niepełnym wymiarze czasu, zwłaszcza z powodu opieki nad osobami zależnymi (18,1% kobiet wobec 

9 Devire, Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa, Warszawa 2020, strona internetowa: Wpływ koronawirusa na polskie 
przedsiębiorstwa, [dostęp: 11.09.2020]. 
10 Por. np. Mucha-Leszko B., Podażowe i popytowe źródła wzrostu gospodarczego w Polsce i największych krajach Unii Europejskiej 
w latach 2000–2018, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 61 (1/2020), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2020. 
11 Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, PARP 2020, strona internetowa: Analiza luki zatrudnienia oraz 
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, [dostęp: 11.12.2020] 

https://www.devire.pl/raport-wplyw-koronawirusa-na-polskie-przedsiebiorstwa/
https://www.devire.pl/raport-wplyw-koronawirusa-na-polskie-przedsiebiorstwa/
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-Analiza-luki-zatrudnienia-oraz-wynagrodzenia_8_05_2020_2.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-Analiza-luki-zatrudnienia-oraz-wynagrodzenia_8_05_2020_2.pdf


28 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
po

Rt
 k

o
ń

co
w

y

 

 

 

4,9% mężczyzn wskazywało tę przyczynę). Do rozwiązania tego problemu konieczny jest zatem rozwój usług 
publicznych w zakresie opieki nad osobami zależnymi. 

2.2.2. Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

2.2.2.1. Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie – kluczowe zagadnienia 

Wskaźnik zatrudnienia 

Począwszy od 2013 r., w którym na rynku pracy zaczęły być odczuwalne skutki poprawy koniunktury gospo-
darczej, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata, zarówno mężczyzn jak i kobiet, zaczął zauważal-
nie rosnąć, żeby w 2019 r. osiągnąć rekordowo wysoką wartość 68,2% (ogółem). Zauważalne jest jednak 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn. W roku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Polsce zrównał 
się z wartością tego wskaźnika dla mężczyzn w UE, a w 2019 r. był o 0,9 p.p. wyższy. Natomiast wskaźnik 
zatrudnienia kobiet w Polsce nadal jest niższy niż w UE – o 3 p.p. w 2019 r., mimo dynamicznego wzrostu. 

Przed pandemią COVID-19 rosła liczba zatrudnionych w sektorze prywatnym (z niemal 7 mln do ok. 8,4 mln 
między 2011 a 2018 r.) oraz nowo powstających miejsc pracy, czego przyczyną był stabilny wzrost gospo-
darczy i dobra koniunktura, przede wszystkim w silnych gospodarczo regionach (mazowieckie, pomorskie, 
dolnośląskie), ale także w woj. zachodniopomorskim. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w pierwszej połowie 2019 roku rekordowo niski poziom 
w całej Polsce, a wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych od drugiej połowy 2019 roku jest przejawem 
typowego wahania sezonowego. Liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła w okresie od kwietnia do lipca 
2020 roku, ale w sierpniu i wrześniu malała. Tak więc w rejestrach bezrobotnych nie widać wpływu pande-
mii COVID-19 (przynajmniej do końca września 2020 roku). Nie oznacza to jednak, że nie należy spodziewać 
się wzrostu liczby bezrobotnych w sytuacji przedłużania się pandemii przy jednoczesnym braku tarcz anty-
kryzysowych w II połowie 2020 roku. Trzeba bowiem stwierdzić, że tarcze mają istotny wpływ na utrzymy-
wanie się korzystnych wskaźników zatrudnienia i bezrobocia. 

Sytuacja osób defaworyzowanych 

Dzięki korzystnej koniunkturze gospodarczej część problemów w obszarze rynku pracy, z którymi mierzyli-
śmy się w ostatnich latach, została rozwiązana; między innymi poprawiły się wskaźniki dotyczące bezrobo-
cia (głównie dla grupy młodych mężczyzn), wzrósł wskaźnik zatrudnienia. Nadal jednak pozostają aktualne 
wyzwania dotyczące aktywności zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy, czyli osób starszych 
(po 50 roku życia), kobiet (głównie zamieszkujących obszary wiejskie, matek, słabiej wykształconych), osób 
z niepełnosprawnościami, osób młodych, nie posiadających doświadczenia zawodowego, nisko wykształco-
nych lub o nieadekwatnych do potrzeb kwalifikacjach. Po części problemy te wynikają z małej popularności 
elastycznych form i sposobów świadczenia pracy oraz małej elastyczności czasu pracy. 

Niedobór siły roboczej 

Równolegle do problemów w aktywizacji części grup defaworyzowanych występuje problem niedoboru 
siły roboczej, wynikający ze starzenia się społeczeństwa i relatywnie niskiego wieku emerytalnego Polaków. 
W nadchodzących dekadach ludność Polski będzie się stawała nie tylko coraz starsza, lecz również coraz 
mniej liczna. Prognozy wskazują, że starzenie się społeczeństwa i depopulacja wpłyną w istotny sposób 
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na wielkość i strukturę siły roboczej w Polsce, co będzie miało poważne konsekwencje dla rynku pracy. 
Mniejsza liczba potencjalnych pracowników przełoży się na niższy poziom zatrudnienia. Nadchodzącemu 
spadkowi podaży pracy w Polsce można zapobiegać przez polityki zwiększające poziom aktywności zawo-
dowej. Najbardziej efektywne może okazać się skupienie się na tych grupach wiekowych, które do tej pory 
charakteryzowały się stosunkowo niskimi współczynnikami aktywności (zwłaszcza jeśli ich znaczenie w struk-
turze populacji będzie rosło). Z tego względu kluczowe znaczenie ma podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej wśród osób starszych oraz wśród kobiet12. Do rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej 
mógłby się przyczynić również wzrost aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

Niestabilność zatrudnienia i wysoki udział umów czasowych 

Istotnym problemem na polskim rynku pracy jest niestabilność zatrudnienia i wysoki udział umów czaso-
wych. Od lat dużo wyższy w Polsce niż w innych państwach UE jest odsetek pracowników zatrudnionych 
na czas określony. Mimo że odsetek ten spadł w ostatnich latach, jest nadal wysoki w porównaniu ze średnią 
UE i nadal stanowi kluczowe wyzwanie. Zjawisko zatrudnienia na czas określony dotyczy najsilniej osób mło-
dych (15-24 lat). Przyczyną częstego zatrudniania na czas określony jest (mimo zmian prawnych wprowadzo-
nych w 2016 r.) nadal stosunkowo liberalne prawo w tym zakresie oraz słaba pozycja pracowników na rynku 
pracy13. Słaba kondycja przedsiębiorstw powoduje niejednokrotnie próby przerzucania z pracodawcy 
na pracownika ryzyka związanego z wahaniami koniunktury14. W efekcie zatrudnienie jest mniej stabilne, 
co oznacza gorsze warunki pracy i większy stres pracownika (zwłaszcza w sytuacji posiadania długotermino-
wych zobowiązań, np. kredytów). 

Inną formą unikania umowy o pracę jest nadmierne stosowanie umów cywilnoprawnych. W 2017 r. wpro-
wadzono zmiany polegające na objęciu pełnym ubezpieczeniem społecznym, co ograniczyło stosowanie 
umów cywilnoprawnych (ma je zawarte 3,2% pracowników najemnych), natomiast Polska od lat jest pań-
stwem o największym w UE odsetku osób samozatrudnionych. Część z tych osób pracujących na własny 
rachunek (bez pracodawców) wykonujących pracę wyłącznie dla jednego klienta to osoby „wypychane 
na samozatrudnienie”, co służy niejednokrotnie unikaniu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. 

2.2.2.1. Aktywność zawodowa osób 50+ 

Współczynnik aktywności zawodowej w grupie wiekowej 65 lat i więcej 

Polacy są społeczeństwem starzejącym się; odsetek populacji w wieku produkcyjnym maleje, podczas gdy 
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta. Tendencje te będą miały negatywny wpływ na wielkość 
dostępnych zasobów pracy, a w rezultacie na dochód narodowy i poziom życia. W Polsce wskaźniki rynku 
pracy dotyczące pracowników ze starszych grup wiekowych są znacząco gorsze niż w UE. Współczynnik 
aktywności zawodowej w grupie wiekowej 65 lat i więcej w IV kwartale 2019 r. wynosił 8,6% dla mężczyzn 
oraz 3,4% dla kobiet. W przypadku mężczyzn oznacza to wzrost o 1 p.p. w stosunku do 2007 roku, a w przy-
padku kobiet – spadek o 0,3 p.p. Poziom aktywności zawodowej osób w tym wieku w krajach UE jest wyższy: 
współczynnik aktywności mężczyzn wynosił 9,2% (o 0,6 p.p. więcej niż w Polsce), a współczynnik aktywności 
zawodowej kobiet – 4,6% (o 1,2 p.p. więcej niż w Polsce). 

12 Por. Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, War-
szawa 2017. 
13 Por. Wiśniewski Z., Aktywność zawodowa i formy zatrudnienia w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc-
ławiu nr 511/2018, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2018. 
14 Kotlorz D. (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012. 
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Wskaźniki zatrudnienia i stopa bezrobocia 

W ciągu kilku lat poprzedzających ponowne obniżenie wieku emerytalnego w 2017 r. współczynniki aktyw-
ności zawodowej osób starszych oraz przeciętny wiek opuszczania rynku pracy w Polsce zaczęły rosnąć. 
Dzięki temu, w 2015 roku współczynnik aktywności oraz wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 50-64 lat 
były rekordowo wysokie. Połowę łącznego wzrostu wskaźnika zatrudnienia między 2006 a 2015 rokiem 
można przypisać wzrostowi prawdopodobieństwa zatrudnienia wśród osób w wieku 55-64 lat15, zatem 
poprawa sytuacji osób starszych była kluczowym czynnikiem stojącym za całkowitym wzrostem zatrudnienia 
w Polsce. Dane wskazują, że chociaż w latach 2013-2016 ogólna poprawa sytuacji na rynku pracy mogła być 
czynnikiem stojącym za wydłużaniem okresu aktywności zawodowej osób starszych, to jednak większą rolę 
odegrało podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego16. W związku z tym, że począwszy od 2017 r. wiek 
emerytalny został ponownie obniżony, czynnik ten przestał oddziaływać i co za tym idzie, wskaźniki doty-
czące tej grupy wiekowej pogorszyły się lub przestały się poprawiać. 

Wyższe współczynniki aktywności zawodowej przełożyły się na wyższe wskaźniki zatrudnienia głównie 
dlatego, że osoby starsze kontynuowały zatrudnienie w tym samym miejscu pracy. Stopa pozostawania 
w pracy (ang. retention rate), czyli odsetek pracowników w wieku 55-59 lat, którzy pracowali dalej w tym 
samym miejscu pracy po przekroczeniu 60. roku życia podwoiła się między rokiem 2003 a 2013. Był to 
dominujący mechanizm wzrostu zatrudnienia wśród osób starszych w Polsce […] Wzrost stopy pozostawania 
w pracy (zwłaszcza wśród mężczyzn) do pewnego stopnia wynikał z tego, że kolejne pokolenia pracowników 
były coraz lepiej wykształcone i pracowały w zawodach i branżach, w których praca po 60. roku życia była 
częściej spotykana17. Biorąc pod uwagę, że dotyczy to okresu, w którym nie obowiązywał podwyższony wiek 
emerytalny, można zakładać, że zjawisko to nadal występuje. 

Bezrobocie jest problemem starszych pracowników, jednak nie aż tak wielkim jak miało to miejsce w latach 
kryzysu gospodarczego. Stopa bezrobocia osób w wieku 55-64 lat wzrosła w okresie Wielkiej Recesji, lecz 
zaczęła się ponownie obniżać od 2013 roku, a w 2015 roku powróciła do poziomu z roku 2008 (5,4%). 
W ujęciu absolutnym, liczba osób bezrobotnych w wieku 55 lat lub więcej wzrosła między 2008 a 2015 
rokiem, ale wprost proporcjonalnie do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo. Ryzyko bezrobocia 
wśród osób starszych nie zwiększyło się18. 

Bezrobocie długotrwałe 

W ostatnich latach systematycznie skraca się okres poszukiwania pracy przez starsze osoby bezrobotne. 
Ciągle jednak utrzymuje się niekorzystne zjawisko polegające na tym, że starszym pracownikom trudniej 
jest znaleźć pracę, gdy znajdą się na bezrobociu. W 2014 r. czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne 
wynosił średnio 12,8 miesiąca, a w 2019 r. tylko 7,7 miesiąca. Dane te dotyczą całej populacji, należy nato-
miast pamiętać, że osoby młode i w średnim wieku znajdują nową pracę szybciej niż osoby po 55 r.ż. Ma to 
odzwierciedlenie w statystykach dotyczących pozostawania bez pracy przez rok i dłużej. Udział długotrwale 
bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych wzrasta wraz z wiekiem osób, a najbardziej narażone na znale-
zienie się w grupie osób pozostających bez pracy dłużej niż rok są osoby w starszych grupach wiekowych. 
Do roku 2017 starsze osoby będące bez pracy ponad rok opuszczały rynek pracy (dezaktywizowały się) 
częściej niż podejmowały nową pracę19. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego tendencja ta mogła 
ulec pogłębieniu. 

15 Tamże. 
16 Por. op. cit. 
17 Op. cit. 
18 Op. Cit. 
19 Por. op. cit. 
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Polityka aktywnego starzenia się 

W obliczu problemów zdrowotnych, z jakimi borykają się Polacy jako społeczeństwo, a w szczególności 
osoby starsze, oraz niskich wskaźników aktywności zawodowej w starszych grupach wiekowych, szczegól-
nego znaczenia nabiera polityka aktywnego starzenia się. Powinniśmy dążyć do podtrzymywania uczest-
nictwa osób starszych w rynku pracy oraz partycypacji w życiu społecznym. Jednocześnie jedynym narzę-
dziem do tego celu nie może być podwyższanie wieku emerytalnego, ponieważ równie istotna jest troska 
o zdrowie starszej części populacji i dążenie do poprawy warunków pracy. 

2.2.2.2. Aktywność zawodowa kobiet 

Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet 

Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet w średnim wieku jest kluczowe dla ograniczenia spadku podaży 
pracy w Polsce. Natomiast dane wskazują, że zatrudnienie kobiet w Polsce jest znacząco niższe niż wynosi 
średnia w UE. Co prawda nastąpiło tutaj zmniejszenie różnicy pomiędzy Polską a średnią dla UE28 z 7,5 
p.p. w roku 2007 do 3 p.p. w roku 2019. Jednak zgodnie z przeprowadzoną prognozą wskaźnik zatrudnienia 
kobiet w Polsce w roku 2024 nadal będzie niższy od średniej dla UE28 (65,9% wobec 68,2%). Również odse-
tek kobiet nieaktywnych zawodowo jest wyższy niż mężczyzn, podobnie jak dla ogółu nieaktywnych, w Pol-
sce utrzymuje się na wyższym poziomie niż w krajach UE28. Ponad połowa kobiet aktywnych zawodowo ma 
obecnie wyższe wykształcenie. 

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet 

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w 2019 r. wyniósł 48,2% i od 2007 r. wzrósł o 1,9 p.p. Nato-
miast wzrost występował do roku 2014 r., po którym nastąpiła stabilizacja, a od 2018 r. nastąpił lekki spa-
dek. Czynnikiem stabilizującym współczynnik aktywności zawodowej kobiet w ostatnich latach jest rosnący 
odsetek kobiet z wyższym wykształceniem. Aktywność zawodowa kobiet z niskim poziomem wykształcenia 
intensywnie maleje. 

Szczególnie niska jest aktywność zawodowa kobiet w najmłodszych i najstarszych grupach wiekowych; 
w przypadku młodych kobiet (do 24 roku życia) spowodowane jest to kontynuowaniem kształcenia, nato-
miast w przypadku kobiet 50+ niższa aktywność zawodowa wynika głównie z niskiego wieku emerytalnego. 
Po odjęciu skrajnych grup wiekowych statystyki aktywności zawodowej Polek w wieku 25-49 lat okazują się 
zbliżone do średniej unijnej20. 

Są trzy główne czynniki różnicujące aktywność zawodową kobiet: poziom wykształcenia, posiadanie dzieci 
i ich wiek oraz miejsce zamieszkania. 

Kobiety z wyższym wykształceniem są częściej aktywne zawodowo. Pracuje lub poszukuje pracy prawie 90% 
z nich (2018 r.) […] Współczynnik aktywności zawodowej Polek z wykształceniem średnim jest znacząco 
niższy niż średnia UE2821. Posiadanie dzieci wpływa na zatrudnienie kobiet, natomiast ten wpływ jest uza-
leżniony od liczby dzieci i wieku najmłodszego z nich – Polki, które mają dzieci do 6 r.ż. są rzadziej aktywne 
zawodowo niż wynosi średnia w UE. Mieszkanki dużych miast (zarówno z wyższym, jak i średnim poziomem 
wykształcenia) są znacznie częściej aktywne zawodowo niż małych miast i obszarów wiejskich. 

Najrzadziej aktywne zawodowo są trzy grupy kobiet: słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych 
miejscowościach i na obszarach wiejskich oraz matki dwójki małych dzieci. Napotykają one bariery 
w postaci nieelastycznego czasu pracy, nieatrakcyjnych finansowo i fizycznie miejsc pracy, są obciążone 

20 Por. Magda I., Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?, IBS, Warszawa 2020. 
21 Op.cit. 
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obowiązkami domowymi i opiekuńczymi, a dostęp do instytucji edukacyjnych i świadczących usługi opiekuń-
cze dla małych dzieci (szczególnie w mniejszych miejscowościach) jest niesatysfakcjonujący. Ich aktywność 
zawodową ograniczają także rozwiązania podatkowo-zasiłkowe, zmniejszające opłacalność podejmowania 
pracy22. 

Do spadku aktywności zawodowej kobiet od 2016 r. przyczynia się świadczenie 500+. Według dostępnych 
szacunków w pierwszym roku funkcjonowania wsparcia przyczyniło się ono do wycofania się z rynku pracy 
ok. 100 tys. kobiet, długofalowo może być to ok. 160 tys. kobiet23. 

Obciążenie obowiązkami opiekuńczymi wobec członków rodziny 

W przypadku kobiet znajdujących się u progu starszego wieku, zasilających kategorię 50-59 lat istotnym 
czynnikiem niesprzyjającym przedłużaniu aktywności zawodowej jest obciążenie obowiązkami opiekuń-
czymi wobec członków rodziny24. Normy kulturowe sprawiają, że kobiety w wieku okołoemerytalnym nie-
jako automatycznie wchodzą w rolę opiekunek (szczególnie wnuków i osób ze starszego pokolenia – rodzi-
ców i teściów). Okoliczność ta jest wzmacniana niedostatkami infrastruktury opiekuńczej i edukacyjnej dla 
dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz opieki medycznej i socjalnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, pomoc opiekunów 
i pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej). 

Podsumowując: w obszarze aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia wystąpiły istotne zmiany 
w porównaniu do wcześniej badanych okresów nastąpiły istotne; ich główną przyczyną były zmianami sytua-
cji gospodarczej w Polsce. 

Kluczowe wyzwania i problemy w obszarze aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia to: prognozo-
wany starzenie się społeczeństwa i depopulacja oraz ich konsekwencje dla rynku pracy; niski poziom aktyw-
ności zawodowej kobiet, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami oraz niesatysfakcjonująca sytua-
cja na rynku pracy grup defaworyzowanych, dotyczy to kobiet (głównie zamieszkujących wsie, matek, słabiej 
wykszatłconych), osób z niepełnosprawnościami, osób młodych (głównie kobiet), osób starszych (po 50. 
roku życia), osób nie posiadających doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu 
niedostosowanym do wymogów modernizującej się gospodarki i długotrwale bezrobotnych. 

2.2.3. migranci zarobkowi i ich rodziny 

Liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców 

W ostatnich latach niedobór kadr był częściowo uzupełniany przez silny napływ migrantów, przede wszyst-
kim z Ukrainy. Między rokiem 2014 a 2019 liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła znacząco 
do 444 738 (o 401 075 szt. – analogicznie od roku 2008 do 2014 liczba wydanych pozwoleń wzrosła jedy-
nie o 25 641 sztuk). Znaczący wzrost wiąże się między innymi z ułatwieniami wprowadzonymi w 2018 r. 
w zatrudnianiu osób z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. 

Proces napływu migrantów zarobkowych został zaburzony przeze pandemię COVID-19 i wprowadzone 
w związku z nią ograniczenia w ruchu granicznym. Statystyki pokazują, że przejściowo liczba pracowników 
napływowych się zmniejszyła, by potem wzrosnąć do wyjściowego poziomu. W I kwartale 2020 r. spadła 
liczba nowych pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, a część imigrantów wyjechała z Polski ze względu 
na pandemię COVID-19. Aby zapobiec pogorszeniu sytuacji pracujących cudzoziemców, w 2020 r. wpro-

22 Por. op.cit. 
23 Op.cit. 
24 Por. Ostrowska A., Tyszko P., Raport Polki 50 plus. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2015. 
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wadzono zmiany przewidujące szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce (umożliwiające legalne 
pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu, lub nie mogą opuścić Polski 
w związku z obostrzeniami wywołanymi pandemią). Aktualnie brakuje danych pozwalających rozstrzygnąć, 
które z trendów związanych ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 będą miały krótkofalowy wpływ 
na migracje zarobkowe, a które będą oddziaływać długotrwale. 

Sytuacja migrantów – wyzwania 

Generalnie ta grupa wymaga różnorodnych form wsparcia z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy, edu-
kacji, ochrony zdrowia. Ze względu na to, że są to osoby nieznające polskich przepisów, są bardziej narażone 
na wykorzystywanie przez pracodawców. Dodatkowo, jeżeli pracodawcy zapewniają mieszkanie, w razie 
utraty pracy tracą również dach nad głową i są narażeni na bezdomność. Nawet krótki okres bezrobocia 
migrantów może nieść więcej zagrożeń niż w przypadku Polaków, ponieważ nie mają praktycznej wiedzy 
o służbach zatrudnienia i pragmatyce poszukiwania pracy w Polsce. 

Poprawa integracji migrantów w społeczeństwie będzie przebiegała sprawniej, jeżeli nastawienie społeczne 
wobec nich zmieni się na bardziej przychylne. Dotyczy to migrantów z krajów ościennych (Ukraińcy, Bia-
łorusini) oraz w jeszcze większym stopniu migrantów zarobkowych z Azji różniących się od nas kulturowo, 
językiem, religią i wyróżniających się wyglądem. Aktualne badania wskazują, że w stosunku do Ukraińców 
35% z nas czuje sympatię, 28% obojętność, a 33% niechęć. Białorusini budzą mniejszą sympatię – 31%, ale 
też mniejszą niechęć – 25%, a najczęściej są dla Polaków obojętni (34%). W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
odsetek społeczeństwa niechętnego Ukraińcom wahała się w przedziale od 29% do 49%, a niechętnego 
Białorusinom – od 23% do 32%. W stosunku do nacji bardziej oddalonych od nas geograficznie i kulturowo 
jesteśmy bardziej niechętni, niż wobec mieszkańców krajów regionu, np. antypatię wobec Arabów czuje 
55% Polaków25. Generalnie Polacy większą sympatią darzą nacje zamieszkujące kraje cechujące się wyższym 
poziomem życia, stanowiące dla nas pozytywną grupę odniesienia, do której aspirujemy, mniejszą zaś te, 
które charakteryzują się niższym poziomem życia26. 

Niezmiennie dużą sympatia darzymy również naszych południowych sąsiadów. Niestety przybysze z krajów, 
dla których Polska jest atrakcyjną destynacją migracji zarobkowej pozbawieni są „kredytu sympatii”, który 
dostają mieszkańcy zamożniejszych krajów. Gdy dodamy do tego przeświadczenie części społeczeństwa, 
że obcokrajowcy zabierają Polakom pracę, stereotypy narodowościowe, uwarunkowania historyczne, własne 
doświadczenia, wydarzenia bieżące oraz stosunki polityczne między krajami może okazać się, że otoczenie 
społeczne nie sprzyja integracji społecznej migrantów. 

Przyczyny zmian w obszarze migracji 

Główną przyczyną napływu pracowników z zagranicy jest deficyt zasobów rynku pracy, na który decydenci 
zareagowali liberalizując prawo w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców z Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Polska jest również atrakcyjną destynacją migracji zarobkowej dla osób 
z Azji (Wietnamczyków, Pakistańczyków, Nepalczyków, Filipińczyków i mieszkańców Bangladeszu). 

Największe grupy migrantów w Polsce stanowią Ukraińcy i Białorusini; w oby przypadkach przyczyn napływu 
pracowników z tych krajów należy szukać w sytuacji wewnętrznej tych Państw. 

Obecnie główną przyczyną emigracji Ukraińców do Polski (obok bliskości geograficznej, kulturowej, języ-
kowej) są warunki ekonomiczne w kraju, brak perspektyw na rodzimym rynku pracy oraz polityka kolejnych 
rządów, które nie zdołały doprowadzić do znaczącej poprawy wskaźników gospodarczych. Efektem zanie-
dbań w sferze reform ekonomicznych i konfliktu na wschodzie kraju były straty gospodarcze – załamanie PKB 
(głównie na skutek malejących przychodów z eksportu), spadek tempa rozwoju gospodarczego, załamanie 
się kursu hrywny w stosunku do euro i dolara, hiperinflacja i obniżenie ratingów. Ukraina wciąż stoi przed 

25 Por. Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań, nr 31/2020, CBOS, Warszawa 2020. 
26 Tamże. 
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wysokim ryzykiem niewypłacalności. Niestabilność spowodowana konfliktem pogorszyła klimat dla inwesty-
cji zagranicznych, a wiele zakładów pracy upadło. Stopa bezrobocia pozostaje wysoka. 

Dodatkowo Ukraińców zniechęca brak perspektyw zawodowych oraz wszechobecna korupcja (np. koniecz-
ność wręczania łapówek za zatrudnienie w wielu sektorach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, także 
w sektorze edukacji, co sprawia, że studia w Polsce, nawet na prywatnych uczelniach, stają się dużo bardziej 
opłacalne i nierzadko gwarantują wyższy poziom oraz perspektywę nabycia realnej wiedzy – wielu studen-
tów osiedla się potem na stałe w Polsce). Ogromne znaczenie dla decyzji o imigracji do Polski ma również 
sytuacja polityczna, w tym zjawisko oligarchizacji i klientelizmu, które wykluczają możliwość awansu społecz-
nego i zawodowego dla rzesz ludzi nie powiązanych z grupami oligarchów27. 

Przyczyną rosnącej imigracji Białorusinów do Polski jest spadek atrakcyjności rosyjskiego rynku pracy (od lat 
tradycyjny kierunek emigracji Białorusinów) w związku z dewaluacją rubla rosyjskiego w latach 2014-2015. 
Kolejnym czynnikiem był kryzys gospodarczy na Białorusi w latach 2015-2016. Niskie pensje (podnoszone 
okresowo przed wyborami prezydenckimi), niski poziom życia, świadomość braku możliwości realizacji aspi-
racji społecznych, zawodowych i ekonomicznych – to główne czynniki popychające Białorusinów do emigra-
cji do Polski. 

Od wielu lat białoruska gospodarka zmaga się z ogromnymi wyzwaniami. Nie przeszła do tej pory koniecz-
nych reform strukturalnych, wciąż jest planowana centralnie i uzależniona przede wszystkim od Rosji, która 
pozostaje najważniejszym partnerem handlowym Białorusi, i tamtejszych wahań koniunktury (szczególnie 
na rynku ropy naftowej). Oznacza to podatność tego państwa na wstrząsy gospodarki rosyjskiej (w chwili 
obecnej wzmocnione sankcjami). Wiele branż białoruskiej gospodarki nie przynosi dochodów (oprócz 
przedsiębiorstw petrochemicznych, zbrojeniowych, przetwórczych i z branży chemicznej), a sytuacja ekono-
miczna kraju zależy od prosperity kilku głównych firm28. Zabiegi władz Białorusi zmierzające do podniesienie 
atrakcyjności gospodarki (dążenie do nawiązania współpracy z Chinami i wspieranie rozwoju branży nowych 
technologii) raczej nie przyniosą zamierzonych efektów biorąc pod uwagę poważny kryzys polityczny, w któ-
rym znalazł się ten kraj. Kryzys polityczny w niedługiej przyszłości może okazać się istotną przyczyną napływu 
kolejnych fal migrantów do Polski; stanie się tak, gdy na czynniki gospodarcze nałoży się konieczność ucieka-
nia przed władzą osób popierających opozycję. 

2.2.4. pandemia coVid-19 a zatrudnienie i aktywność zawodowa 

Skutki pandemii w obszarze zatrudnienia 

Pandemia COVID-19 może spowodować, że na rynku pracy wystąpią perturbacje, których charakter i prze-
bieg trudno dzisiaj przewidzieć. Dane statystyczne wskazują, że pandemia COVID-19 przynosi negatywne 
skutki w obszarze zatrudnienia. Dostępne aktualnie dane i prognozy nie pozwalają jednoznacznie stwier-
dzić, które z trendów i zjawisk związanych ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 będę miały 
charakter przejściowy, a które będą oddziaływać długotrwale. W I półroczu odnotowano spadek liczby osób 
pracujących w przedsiębiorstwach; najwyższy był on w regionach o stosunkowo słabszej sytuacji na rynku 
pracy (np. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, opolskie). W I kwartale 2020 r. ¼ likwidacji miejsc 
pracy związana była z rozprzestrzenianiem się COVID-19, a w II kwartale była to już 1/3 likwidacji. Zjawisko 
to miało miejsce niemal wyłącznie w sektorze prywatnym. Ze względu na pandemię COVID-19, w pierwszej 
połowie 2020 r. nastąpił spadek wynagrodzeń; dalszy spadek sugerują także prognozy NBP. Również badania 
przeprowadzone w 2020 roku mające na celu określenie wpływu pandemii na wskaźniki rynku pracy 
potwierdzają, że taki wpływ istnieje. Badanie przeprowadzone w 27 państwach UE wskazuje, że w Polsce 
odsetek osób, które stały się bezrobotne od czasu wybuchu pandemii COVID-19 wynosi 9%, a najbardziej 
na utratę pracy narażone są młode kobiety i osoby samozatrudnione29. W badaniu „Diagnoza plus” stwier-
dzono, że pandemia wywarła negatywny wpływ na poziom aktywności zawodowej Polaków. Ze względu 

27 Polska w europejskim kryzysie migracyjnym, WEI, Nowa Konfederacja, Warszawa 2019. 
28 Tamże. 
29 Living, working and COVID-19, Eurofound, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2020. 
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na inercję rynku pracy oraz stosowanie rządowych tarcz antykryzysowych spadek aktywności zawodowej 
ludności jeszcze nie znalazł odzwierciedlenia we wskaźnikach dotyczących bezrobocia30. Aktualnie nie ma 
wskaźników, których wartości zostały silnie zaburzone w wyniku stanu zagrożenia epidemicznego. 

Zjawiskiem, z jakim prawdopodobnie będziemy się mierzyć w niedługiej przyszłości będzie przejście do 
bierności zawodowej osób, które ze względu na swoją sytuację życiową są luźno związane z rynkiem pracy, 
a które w ostatnich latach utrzymywały się w zatrudnieniu z uwagi na dobrą koniunkturę gospodarczą. 
Istnieje ryzyko, że krótkoterminowe skutki nabiorą bardziej strukturalnego charakteru w perspektywie 
średnioterminowej, zwłaszcza w przypadku grup defaworyzowanych. Jeżeli tak się stanie osoby, które stracą 
pracę w skutek pandemii COVID-19 długo nie będą mogły znaleźć nowego zatrudnienia, a bezrobocie będzie 
bardziej zbliżone do strukturalnego niż frykcyjnego. 

Osoby młode 

W kontekście potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 warto wskazać również na istnienie ryzyka 
pogorszenia się sytuacji osób młodych na rynku pracy. Jest jeszcze ze wcześnie by na podstawie danych 
statystycznych napływających z rynku pracy formułować rozstrzygające wnioski na temat tego wpływu, ale 
napływające sygnały są niepokojące. W połowie listopada 2020 r. pracuje o 150 tys. osób młodych (w wieku 
15-24 lat) mniej niż rok wcześniej, a co trzeci nowo zarejestrowany bezrobotny ma poniżej 30 lat (około 35 
tys. młodych ludzi zarejestrowało się w PUP od początku pandemii). 

Jest wiele powodów, dla których osoby młode mogą stać się grupą najbardziej dotkniętądotkniętą przez 
skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Najmłodsi pracownicy są najbardziej narażeni na utratę 
pracy z powodu kryzysu: często pracują na umowach cywilno-prawnych i umowach o pracę na czas okre-
ślony (w grupie wiekowej 15-24 lat to aż 60% umów) i w branżach, które szczególnie ucierpiały w skutek 
pandemii COVID-19 i prawdopodobnie będą borykały się z problemami jeszcze przez dłuższy czas. Młodzi 
ludzie pracują głównie w usługach, w gastronomi, przy obsłudze imprez masowych i wydarzeń kulturalnych, 
w turystyce, czyli w branżach, które ze względu na specyfikę kryzysu, którego doświadczamy (zamknięcie 
gospodarki, „zamrożenie” usług, w których dochodzi do osobistego kontaktu klienta i pracownika, ograni-
czenia w kontaktach społecznych i limity dotyczące liczby uczestników imprez) notują bardzo duże straty, 
i w których prawdopodobnie skala upadłości będzie znaczna. 

Badania naukowe i doświadczenia z kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r. wskazują, że skutki 
pandemii COVID-19 dla pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek pracy mogą być zdecydowanie nega-
tywne i utrzymywać się przez wiele lat. Dane z lat 1976-2015 pokazały, że w USA rozpoczęcie pierwszej 
pracy w czasie kryzysu gospodarczego oznacza gorsze płace, a konsekwencje są odczuwalne nawet 10 
lat później; zjawisko to dotyczy w większym stopniu przedstawicieli grup defaworyzowanych31. Z kolei 
w Hiszpanii kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r. spowodował, że bezrobocie młodych, które już 
wcześniej utrzymywało się na wysokim poziomie, nabrało wręcz katastrofalnych rozmiarów (55% w 2013 r.), 
a po ponad dekadzie nadal było prawie dwukrotnie wyższe niż przed kryzysem32. Młodzi ludzie z innych kra-
jów UE nie zostali naznaczeni kryzysem w aż tak wielkim stopniu, niemniej jednak należy poważnie obawiać 
się o przyszłość najmłodszych uczestników rynku pracy z tego względu, że według prognoz OECD, uderzenie 
tego kryzysu w rynek pracy może okazać się o wiele silniejsze niż miało to miejsce w 2008 r. 

30 Diagnoza plus, strona internetowa: Diagnoza Plus, [dostęp: 12.12.2020] 
31 Por. Schwandt H., Wachter T., Unlucky Cohorts: Estimating the Long-Term Effects of Entering the Labor Market in a Recession 
in Large Cross-Sectional Data Sets, NBER Chapters, [w:] Youth Labor Markets, National Bureau of Economic Research, Inc., Camb-
ridge 2016. 
32 Spain: Youth unemployment rate from 1999 to 2020, strona internetowa: Spain: Youth unemployment rate from 1999 to 2020, 
[dostęp: 20.11.2020]. 

https://diagnoza.plus/bezrobocie-w-czerwcu-2020/
https://www.statista.com/statistics/813014/youth-unemployment-rate-in-spain/%20
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Osoby starsze 

Pandemia COVID-19 może też stanowić specyficzne ryzyko dla poziomu aktywności zawodowej pracowni-
ków ze starszych grup wiekowych. Na razie brakuje dowodów na to, że ryzyko to się zrealizuje, ale istnieją 
przesłanki przemawiające za tym, by brać je pod uwagę to ryzyko. 

Po pierwsze wyniki badań przeprowadzonych już po wybuchu pandemii COVID-19 wskazują, że wpłynęła 
ona w pierwszej kolejności na poziom aktywności zawodowej ludności33. 

Po drugie, obawa o własne zdrowie może być powodem, dla którego zwiększy się gotowość starszych pra-
cowników do rezygnacji z pracy lub z poszukiwania pracy. Ten czynnik związany jest z faktem, że najbardziej 
narażeni na zachorowanie na COVID-19 są pracownicy służby zdrowia, pracownicy usług osobistych oraz 
sprzedawcy34. Podjęte działania między innymi wprowadzenie pracy zdalnej w obszarach, w których jest 
to możliwe, znacząco przyczynia się do obniżenia ryzyka infekcji, ponieważ powoduje ograniczenie kontak-
tów społecznych. Pracownicy z najstarszych grup wiekowych mają statystycznie niższe wykształcenie niż 
młodsi i w związku z tym rzadziej pracują jako wysoko wykwalifikowani specjaliści, więc również rzadziej 
mają przywilej świadczenia pracy w formie zdalnej. Praca niżej wykwalifikowanych pracowników w sektorze 
sprzedaży i usług, czyli przy dużej ekspozycji na kontakty społeczne, jest stosunkowo nisko wynagradzana, 
co w przypadku starszych osób pogarsza jeszcze wynik bilansu korzyści (wynagrodzenie) i kosztów (ryzyko 
zachorowania) z wykonywania takiej pracy i może stanowić dodatkowy czynnik zniechęcający do utrzymania 
się w zatrudnieniu. 

Po trzecie, zauważalny w ostatnich latach wzrost statystyk aktywności zawodowej ludności wynikał z więk-
szej obecności na rynku pracy osób luźniej z nim związanych, które w czasie ożywienia koniunktury gospo-
darczej chętniej się aktywizują, jednak w sytuacji utraty pracy relatywnie szybko wycofują się do nieaktyw-
ności. Osoby starsze mogą stanowić część tej populacji i przez to być narażone w związku z „zamykaniem 
gospodarki” na utratę pracy i dezaktywację zawodową. 

Praca zdalna 

Pandemia COVID-19 wymusiła wdrażanie rozwiązań związanych z pracą zdalną, jednak na ten tryb prze-
szło jedynie 10,2% pracowników. Wyzwaniem pozostaje jakość połączenia internetowego, ale także kwestia 
nowego sposobu organizacji czasu pracy35. Najmniej osób podejmuje taki krok w województwach słabszych 
gospodarczo, pozbawionych silnego ośrodka miejskiego. Wiele opracowań wskazuje, że trend przechodze-
nia na pracę zdalną może utrzymywać się po ustaniu pandemii36. Konieczne jest wzmocnienie (w ramach 
programów regionalnych) kompetencji cyfrowych kadr i zapewnienie odpowiedniego sprzętu i oprogra-
mowania do pracy zdalnej37. 

2.3 opiekA nAd nAjmłodszymi dziećmi 

Dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

Systematycznie od 2012 roku wzrasta liczba instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno w ramach 
żłobków, jak i oddziałów i klubów dziecięcych, a także w zakresie dostępności opiekunów dziennych. W 2012 
roku było ich 983, a w 2019 – 5 936. Analogicznie poprawiał się wskaźnik dotyczący liczby dzieci w żłob-

33 Diagnoza plus, strona internetowa: Diagnoza Plus, [dostęp: 12.12.2020]. 
34 Lewandowski P., Ekspozycja na zarażenie w pracy a rozprzestrzenianie się COVID-19 w Europie, IBS, IZA, Warszawa 2020. 
35 Praca zdalna - rewolucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany, Future Business Institute, Warszawa 2020, strona internetowa: 
Praca zdalna - rewolucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany, [dostęp: 25.11.2020]. 
36 Np. Strona internetowa: Remote Work After COVID-19 | Gartner for HR, [dostęp: 12.12.2020]. 
37 Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r., GUS, Warszawa 2020. 

https://diagnoza.plus/bezrobocie-w-czerwcu-2020/
http://www.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf
https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/remote-work-after-covid
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kach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat, przy czym zauważalna jest poprawa dynamiki 
wzrostu od roku 2017. W 2012 roku wartość wskaźnika wynosiła 38, w 2017 – 86, a w 2019 – 124. Liderami 
w tym zakresie są województwo dolnośląskie z wynikiem 192 oraz opolskie: 172. Podobnie jak w przypadku 
liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, również w tym współczynniku począwszy od 2017 roku 
poprawiła się dynamika wzrostu. 

Zmniejsza się dysproporcja pomiędzy liczbą dzieci w wieku do lat 3 oraz liczbą dostępnych miejsc opieki. 
Liczba nowych miejsc wzrasta proporcjonalnie szybciej niż liczba potencjalnych podopiecznych, co w kon-
sekwencji przekłada się na znaczący spadek liczby dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dzien-
nego opiekuna – z ponad 25 osób na miejsce w 2012 roku do nieco ponad 7 w 2019, o czym świadczą 
poniższe dane. W ślad za zwiększeniem liczby miejsc w placówkach wzrasta odsetek dzieci w wieku do 3 lat 
objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych – w 2019 r. wyniósł 14,21%, pod-
czas gdy w roku 2012 było p 10,02 p.p. niższy. Odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkach 
(w 2019 r.) wyniósł 12,4%, czyli był o 8,6 p.p. wyższy niż w 2012 r. 

W ostatnich latach w Polsce systematycznie wzrasta również liczba dziennych opiekunów i dzieci pod ich 
opieką, w szczególności dynamicznie w 2018 i 2019 roku. W 2015 r. gdy rozpoczęto monitorowanie tej 
statystyki pod opieką dziennych opiekunów było zaledwie 815 dzieci, w 2017 r. 1337, a w ciągu ostatnich 
dwóch lat ich liczba wzrosła nieomalże 7-krotnie (do 9275). 

W Polsce, tak jak w większości krajów UE, popyt na miejsca w placówkach opieki dla dzieci do 3 lat nie jest 
zaspokojony. Popyt i podaż świadczeń dla dzieci w wieku od trzech lat są zrównoważone w ponad połowie 
europejskich systemów edukacji. Popyt jest zazwyczaj zaspokajany od wieku, gdy zaczyna przysługiwać 
uprawnienie lub gdy wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem staje się częścią systemu edukacji38. Ta ogólna 
prawidłowość znajduje potwierdzenie też w Polsce, ponieważ w przypadku miejsc opieki i wczesnej edukacji 
dla dzieci w wieku od 3 lat podaż zaspakaja popyt. Kluczowym czynnikiem jest to, że dzieciom od trzeciego 
roku życia gwarantowane są miejsca w publicznie dotowanych placówkach wczesnej edukacji i opieki, 
a młodszych dzieci te gwarancje nie obejmują. 

Argumentów za tym, że niskie wskaźniki objęcia opieką żłobkową dzieci w Polsce są spowodowane bra-
kiem wystarczającej liczby miejsc w żłobkach i w innych formach opieki, a nie małym zapotrzebowaniem 
ze strony rodziców, dostarczają porównania międzynarodowe. Okazuje się, że w krajach, w których gwa-
rantuje się miejsce w placówkach od najmłodszych lat, wskaźniki uczestnictwa dzieci poniżej trzeciego roku 
życia w instytucjonalizowanej wczesnej edukacji i opiece przewyższają 33%. W krajach, w których gwaran-
tuje się uprawnienie dzieciom od roku do półtora roku życia wskaźniki są zbliżone do tego celu (wynoszą od 
27,1% do 30,3%)39. 

Opieka żłobkowa – zróżnicowanie terytorialne 

Dysproporcja pomiędzy odsetkiem dzieci objętych opieką żłobkową w miastach oraz na terenach wiejskich 
jest bardzo wyraźna. Na terenach wiejskich zaledwie 3,7% dzieci w skali kraju korzysta z takiej opieki, 
a w miastach 18,4%. Ponadto, w województwach takich jak lubelskie, czy podlaskie, na terenach wiejskich 
wskaźnik ten wynosi poniżej 2%. 

Poza tym, zauważalny jest znacząco wolniejszy wzrost liczby takich miejsc z roku na rok na terenach wiej-
skich w stosunku do miejskich. Porównanie tych danych z analogicznymi danymi dotyczącymi odsetka dzieci 
w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym pokazuje, że różnice miedzy sytuacją na terenach 
wiejskich i miejskich wynikają nie tylko z mniejszej gotowości rodziców do korzystania z placówek opieki nad 
najmłodszymi dziećmi, lecz również z mniejszej dostępności tych placówek. W przypadku edukacji przed-
szkolnej również występuje znacząca różnica w odsetku dzieci nią objętych na niekorzyść dzieci z terenów 
wiejskich, natomiast luka utrzymuje się na stałym poziomie na przestrzeni ostatnich lat. Z kolei w przypadku 

38 Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. 
(Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie – Wydanie 2019), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich, Luksemburg 2019. 
39 Tamże. 
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odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach, luka pomiędzy terenami wiejskimi i miastami stale rośnie. 
Czynnikiem powodującym tę różnicę może być uprawnienie do bezpłatnej opieki i edukacji, które nabywają 
dzieci trzyletnie. Dane wskazują na to, że rodzice zamieszkujący tereny wiejskie z roku na rok doświadczają 
coraz większych barier w dostępie do opieki żłobkowej w porównaniu z rodzicami z miast. 

Inwestowanie w tradycyjne żłobki nie w każdej gminie ma sens, jeśli pod uwagę weźmie się malejącą liczbę 
dzieci. Bardziej pożądane mogą być inne elastyczne rozwiązania, umożliwiające włączenie dzieci w edukację 
już na wczesnym etapie (żłobki rodzinne, dzienni opiekunowie i opiekunki, połączone z dodatkową ofertą 
edukacyjną gminy, elastyczne czasowo)40. Istotne jest również to, żeby opieka nad dziećmi była zapew-
niania w wymiarze godzinowym umożliwiającym rodzicom, w tym zwłaszcza matkom podjęcie aktywno-
ści zawodowej. 

Porównanie z UE28 

Jeżeli do roku 2024 wzrost odsetka dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkach zgodnie z prognozą 
osiągnie wartość 21,7, to Polska nie wyrówna dystansu do średniej w krajach UE. Dane pokazują, że śred-
nio co trzecie dziecko poniżej trzeciego roku życia w UE28 korzysta z jakiejś formy zinstytucjonalizowanej 
wczesnej opieki. W 2017 r. średnia dla UE28 wyniosła 34,2%, co oznacza, że osiągnięto „cel barceloński”, 
który wymagał, aby zapewnić zinstytucjonalizowaną opiekę 33% dzieci w wieku poniżej trzech lat41. Polska 
jest jednym z krajów europejskich, w których uczestnictwo dzieci poniżej 3 roku życia we wczesnej opiece 
jest szczególnie niskie. 

W odniesieniu do średniej dla UE, Polska wypada znacząco słabiej pod względem odsetka dzieci w wieku 
lat 3 objętych systemem edukacji w odniesieniu do tej samej grupy wiekowej w populacji; w UE 28 ten 
odsetek wynosił w 2018 r. 88,6%, a w Polsce 73,6%. Natomiast porównanie tego odsetka (73,6% w 2018 r.) 
z odsetkiem dzieci do trzech lat objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych 
(14,21% w 2019 r.) daje wyobrażenie, jaka jest skala niezaspokojenia zapotrzebowania na instytucjonalne 
formy opieki nad najmłodszymi dziećmi. Częściowo ta różnica może być spowodowana mniejszą gotowością 
rodziców młodszych dzieci do szukania dla nich opieki instytucjonalnej. Natomiast należy wziąć pod uwagę 
również to, że luka opiekuńcza między końcem odpowiednio wynagradzanego urlopu wychowawczego 
a dostępem do gwarantowanej wczesnej edukacji i opieki trwa w Polsce dwa lata. Oznacza to, że na ogół 
przez dwa lata – między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka – rodzic opiekujący się (najczęściej matka) 
jest pozbawiony możliwości wykonywania pracy zawodowej, i co za tym idzie, również przychodów. Jest to 
sytuacja, która z pewnością motywuje dużą grupę rodziców do poszukiwania miejsca dla dziecka w żłob-
kach, natomiast barierą jest niewystarczająca liczba miejsc, szczególnie w dogodnej odległości od miejsca 
pracy lub domu. 

Wpływ dostępności opieki żłobkowej na aktywność zawodową kobiet 

Wpływ dostępności do wysokiej jakości, niedrogiej opieki instytucjonalnej nad najmłodszymi dziećmi 
na aktywność zawodową kobiet jest niezaprzeczalny. Badania porównawcze wskazują na to, że im gorszy 
jest dostęp do opieki nad dziećmi w kraju tym większy wpływ na aktywność zawodową kobiet ma zwięk-
szenie liczby miejsc w żłobkach. Ze względu na to, że w Polsce dostęp do żłobków i innych forma opieki jest 
zdecydowanie zbyt niski, jego zwiększenie może wyraźnie poprawić statystyki udziału kobiet w rynku pracy. 
Natomiast efektywność poprawy dostępu do instytucjonalnej opieki jako narzędzia podnoszenia udziału 
kobiet w rynku pracy może być ograniczona przez wpływ trzech czynników: (1) politykę rynku pracy i spo-
łeczną, która nie wspiera powrotu matek do zatrudnienia, (2) małą elastyczność zatrudnienia i (3) normy 
kulturowe dotyczące ról rodzinnych i płciowych będące dziedzictwem PRL42. 

40 Magda I., Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?, IBS, Warszawa 2020. 
41 Tamże. 
42 Por. Childcare expansion and mothers’ employment in post-socialist countries. A range of other policies and changes are needed 
for childcare expansion to increase mothers’ labor supply, Anna Lovász, Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian 
Academy of Sciences, Hungary. 
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Jakość opieki żłobkowej 

Kluczowa jest jakość usług opiekuńczych i edukacyjnych oraz świadomość roli, jaką odgrywają w rozwoju 
fizycznym i emocjonalnym dzieci. […] Tylko dobrej jakości opieka i edukacja zachęci kobiety do skorzystania 
z oferty takich placówek, co jednocześnie umożliwi im poszukiwanie pracy lub podnoszenie kwalifikacji43. 
Przyjęte w Polsce rozwiązania systemowe nie motywują podmiotów prowadzących żłobki i inne instytucje 
opieki do wymagania od pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi wykształcenia kierunkowego 
lub ukończenia kursów kwalifikacyjnych. Opiekunowie o kwalifikacjach na poziomie ISCED 3, którzy pracują 
z dziećmi poniżej trzeciego roku życia w żłobku lub klubie dziecięcym, muszą odbyć dwustuosiemdziesię-
ciogodzinny kurs. Obejmuje on również 80 godzin praktyk, podczas których nowi opiekunowie pracują 
pod nadzorem opiekuna wykwalifikowanego. Natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
wymagania wobec personelu są o wiele wyższe. „Nowo zatrudniony nauczyciel rozpoczyna pracę jako 
„nauczyciel stażysta”. Staż trwa 21 miesięcy, podczas których nauczyciel stażysta powinien przygotować się 
do uzyskania statusu „nauczyciela kontraktowego”. Dyrektor placówki wyznacza nauczycielowi stażyście 
mentora, który służy mu wsparciem i doradztwem, w szczególności w zakresie indywidualnego planu roz-
woju zawodowego”44. 

Ze względu na to, że wyższe kwalifikacje personelu są rękojmią podnoszenia jakości opieki, należy dążyć do 
tego by sytuacja w żłobkach pod tym względem upodabniała się do sytuacji w przedszkolach. 

Wpływ pandemii COVID-19 na zapotrzebowanie na opiekę żłobkową 

Doświadczenia z roku 2020 pokazały, że zapotrzebowanie na miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi 
nieznacznie się zmniejszyło pod wpływem pandemii COVID-19, natomiast nie jest to tak istotny spadek, 
że należałoby zweryfikować oszacowanie deficytu miejsc w placówkach i liczby samych placówek dokonane 
w warunkach sprzed pandemii45. 

Korzyści wynikające z inwestycji we wczesną opiekę i edukację, których występowanie udowodniono 
w badaniach 

Inwestycja we wczesną edukację jest korzystna dla gospodarki, wpływa na poprawienie równości szans 
i pomaga realizować zasadę sprawiedliwości społecznej46. Największą efektywność wykazują te kombinacje 
oddziaływania, które wspierają model rodziny z dwojgiem pracujących rodziców. Z przeprowadzonych badań 
ewaluacyjnych wynika, iż na poziomie regionalnym zauważyć można istotną zmianę sytuacji zawodowej 
osób, których dzieci objęte zostały zinstytucjonalizowaną opieką47. Oddziaływanie zinstytucjonalizowanej 
opieki nad małymi dziećmi posiada szeroki zakres oddziaływania dotyczący nie tylko rodziców, w szczególno-
ści zaś matek, ale również dziadków (istnieje pozytywna korelacja między zinstytucjonalizowaną opieką nad 
małymi dziećmi ze wzrostem aktywności seniorów, tradycyjnie zajmujących się opieka w przypadku wspól-
nego zamieszkiwania lub zamieszkiwania w pobliżu własnych wnuków48), grup defaworyzowanych (uczest-
nictwo w powszechnie dostępnych usługach opiekuńczych wysokiej jakości w znaczący sposób poprawia 
szanse życiowe dziecka) oraz decydentów (inwestycja w usługi opiekuńcze zwraca się z nawiązką w długim 
okresie, ponieważ wyposażone w „kapitał kulturowy” dzieci nie korzystają z kosztownych programów 
łagodzących skutki ryzyk socjalnych49). Warto podkreślić, iż wzrost demograficzny jest jednym z czynników 

43 Magda I., Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?, IBS, Warszawa 2020. 
44 Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. 
(Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie – Wydanie 2019), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich, Luksemburg 2019. 
45 Np. w Warszawie frekwencja w placówkach podlegających Urzędowi m.st. Warszawa spadła o kilkanaście procent (dane 
z wywiadu). 
46 J.J. Heckman, The Economics of Inequality. The Value of Early Childhood Education, „American Educator”, Spring 2011. 
47 Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 
w ramach RPO WK-P 2014 - 2020, s. 59. 
48 D. Szelewa, Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne, s. 16 
49 tamże 
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wpływających na rozwój gospodarczy oraz długookresową stabilność finansową systemów emerytalnych. 
Tym samym koszty zaniechania inwestycji w usługi opiekuńcze mogą wywołać w dłuższej perspektywie 
obciążenie budżetów lokalnych i centralnego. 

2.4 wspArcie i integrAcjA grup zAgrożonych wykluczeniem 

2.4.1 ubóstwo 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym systematycznie zmniejszała się, z 34,4% w 2007 roku do 18,2% w roku 2019 i obecnie jest 
niższa niż średnio w 28 krajach UE (21,8% w roku 2018). Najwyższe wartości tego wskaźnika występowały 
w grupie wiekowej 12-17 lat (w 2019 roku 19,6%), wśród dzieci poniżej 18 lat (w 2109 roku 19,2%) oraz 
w grupie wiekowej powyżej 65 lat (w 2019 roku 19,2%). Jednak niezależnie od zasięgu występowania tego 
zjawiska, jego znaczenie i konsekwencje mogą być większe w przypadku dzieci i młodzieży, niż w przypadku 
osób dorosłych. 

Wskaźniki ubóstwa 

Zmniejszyły się również wartości wskaźników ubóstwa. Wartość wskaźnika niskiej intensywności pracy 
w gospodarstwie domowym spadła z 10,1% w roku 2007 do 4,7% w roku 2019 i była prawie o połowę niż-
sza niż dla 28 krajów UE. 

Wartość wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w 2019 r. była ponad sześciokrotnie niższa niż w roku 
2007 – spadła z 22,3% do 3,6%. 

Wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych w latach 
2007-2016 była względnie stała i wynosiła ok. 17%. W latach 2017-2019 wartość tego wskaźnika spadła 
i oscylowała wokół 15%. W roku 2019 wynosiła 15,4% i była niższa niż w 28 krajach UE. 

Wartości wskaźników zasięgu ubóstwa skrajnego, ustawowego i relatywnego w Polsce zmniejszyły się od 
odpowiednio 6,6%, 14,6% i 17,3% w 2007 roku do 4,2%, 9,0% i 13,0% w 2019 roku. Wartości tych wskaź-
ników są wyższe między innymi w przypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością 
(w 2019 roku odpowiednio 6,5%, 13,0% i 18,6%). 

Przedstawione wartości wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego stanowią odzwierciedlenie okre-
ślonej liczby osób, których dotyczą. W 2018 roku w skrajnym ubóstwie żyło 2,1 mln Polaków, w tym – 417 
tys. dzieci. W 2019 roku liczby te zmniejszyły się odpowiednio do 1,6 mln i 313 tys. W 2019 roku zmniejszył 
się też zasięg ubóstwa relatywnego dzieci – pierwszy raz liczba dzieci w takiej sytuacji była niższa niż 1 mln. 
Liczba seniorów dotkniętych ubóstwem skrajnym wynosiła 264 tys., a relatywnym – 820 tys. Zasięg wyklu-
czenia społecznego (sfery niedostatku) wynosił 39,4%. 

Liczba osób bezdomnych 

Na przestrzeni lat 2010-2018 w Polsce łączna liczba osób bezdomnych spadła o 30%. Największy spadek 
odnotowano w przypadku dzieci – liczba bezdomnych dzieci zmniejszyła się o połowę (z 2055 do 992). 
Równocześnie relatywnie mało spadła liczba bezdomnych kobiet – o 22%. Zdecydowanie największy 
udział w ogólnej liczbie osób bezdomnych stanowią mężczyźni - w 2018 r. stanowili oni 82% wszystkich 
osób bezdomnych. 
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Czynniki wpływające na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarze integracji społecznej 

Do czynników, które wpłynęły na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarze integracji społecz-
nej w większości województw należy zaliczyć dynamiczne zmiany sytuacji na rynku pracy przejawiające 
się znacznym spadkiem bezrobocia50. Wraz ze zmniejszającą się skalą ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
zwiększa się udział grup osób szczególnie trudnych do objęcia skuteczną aktywizacją i reintegracją zawo-
dową, np. osób z niepełnosprawnościami, w wieku 50+, czy kobiet powracających na rynek pracy po dłu-
gotrwałym braku aktywności zawodowej51. W efekcie coraz większe znaczenie ma mobilizacja i aktywizacja 
tych grup. 

Program 500+ przyczynił się do zmniejszania skali ubóstwa, ale jednocześnie stanowi czynnik, który może 
potencjalnie hamować aktywność osób korzystających z niego52. Wprowadzenie Programu 500+ spowodo-
wało u części osób z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym całkowite wycofanie 
z rynku pracy – zasiłki wypłacane w ramach tego programu zagwarantowały tym osobom akceptowalny dla 
nich poziom życia53. 

Wpływ pandemii COVID-19 w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego 

Wstępne analizy wskazują, że pandemia COVID-19 oraz związane z nią konsekwencje gospodarcze spo-
wodują w 2020 roku wzrost skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Liczba osób dotkniętych ubóstwem 
skrajnym, ustawowym i relatywnym oraz wykluczonych społecznie (pozostających w sferze niedostatku) 
wzrośnie odpowiednio o 1,7 mln, 2,5 mln 1,7 mln i 8,8 mln, osiągając wartość: 3,7 mln, 2,5 mln, 7,1 mln 
i 24,4 mln54. W związku z tym należy się spodziewać odwrócenia obserwowanego w ostatnich latach trendu 
spadkowego zagrożenia ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym i znacznego zwiększenia skali potrzeb 
w obszarze przeciwdziałania temu zjawisku, w tym – w ramach programów finansowych ze środków EFS. 
Wskazane wyżej konsekwencje pandemii COVID-19 w największym stopniu będą dotyczyły osób, które z jej 
powodu utracą pracę oraz ich rodzin. 

Grupą, która w sposób szczególny zostanie dotknięta skutkami pandemii COVID-19 są osoby z niepełno-
sprawnościami. Działania w zakresie polityki społecznej, w tym – z udziałem EFS, które w związku z tym 
powinny być adresowane do osób z niepełnosprawnościami to przede wszystkim55 wsparcie w placówkach 
całodobowych już dotkniętych COVID-19 i powstrzymanie transmisji do kolejnych placówek, zapewnienie 
pełnej dostępności informacji o pandemii i wprowadzanych w związku z nią rozwiązaniach i obostrzeniach, 
usługi niezbędne do codziennego funkcjonowania w czasie pandemii i w sytuacji kryzysu gospodarczego, 
deinstytucjonalizacja oraz pomoc w poszukiwanie trwałego zatrudnienia oraz utrzymaniu zatrudnienia przez 
osoby już pracujące. 

Kolejną grupą, która potrzebuje wsparcia w związku z pandemią COVID-19 są kobiety i dzieci – głównie 
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób jej doświadczających. Pandemia COVID-19 
przyśpiesza również występujący niezależnie od niej gwałtowny wzrost potrzeb osób starszych w zakresie 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin i opiekunów56. Potrzeby tych grup docelowych 
dotyczą opieki długoterminowej, usług opiekuńczych w warunkach domowych, dodatkowych aspektów 

50 IDEA Instytut, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 (PO WER) oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
51 Evalu, Ecorys, Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 
realizacji wskaźników ram wykonania, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa 2019. 
52 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport Końcowy, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, Warszawa 2019. 
53 Evalu, Ecorys, Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019. 
54 Szarfenberg R., Konieczne uzupełnienie tarczy świadczeniowej przeciw ubóstwu w czasie kryzysu koronawirusowego i po nim [w:] 
Ekspertyza. Społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej, OEES 2020. 
55 Kocejko M., Konieczna tarcza ochronna dla osób z niepełnosprawnościami [w:] Ekspertyza. Społeczne uzupełnienie tarczy anty-
kryzysowej, OEES 2020. 
56 Bakalarczyk R., Konieczna tarcza ochronna dla seniorów i w sferze opieki [w:] Ekspertyza. Społeczne uzupełnienie tarczy antykry-
zysowej, OEES 2020. 
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opieki w warunkach zagrożenia epidemicznego, usług (innych niż opiekuńcze) dla seniorów pozostających 
w domu, wsparcia środowiskowego poza domem, wsparcia zdalnego oraz opieki i pomocy medycznej, 
rozwoju i trwałości inicjatyw międzypokoleniowych i senioralnych, wsparcia usługowego dla opiekunów 
(w tym opieki wytchnieniowej), wsparcia w godzeniu pracy z opieką oraz zabezpieczenia socjalnego opieku-
nów osób starszych, którzy nie mogą podjąć pracy zawodowej. Wskazane wyżej potrzeby są coraz większe 
w związku z szybko zmieniającą się sytuacją demograficzną. Dodatkowo uległy one nasileniu ze względu zna-
czące ograniczenie kontaktów społecznych oraz dostępności różnego rodzaju usług spowodowane pandemią 
COVID-19. 

2.4.2 Świadczenia i usługi pomocy społecznej 

Osoby objęte świadczeniami pomocy społecznej 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat względna liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej 
spadła o połowę – w 2007 r. pomocą społeczną objęto 621 osób na 10 tys. ludności, a w 2019 r. – 314 osób. 
W 2019 r. wśród osób objętych świadczeniami pomocy społecznej największy udział stanowiły osoby otrzy-
mujące pomoc z powodu ubóstwa, bezrobocia i długotrwałej lub ciężkiej choroby. Generalnie do ilościowo 
istotnych (powyżej 10% wszystkich beneficjentów pomocy społecznej) powodów przyznawania pomocy 
społecznej w 2019 r. należy zaliczyć: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnospraw-
ność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
potrzebę ochrony macierzyństwa. 

Oceny zasobów pomocy społecznej w poszczególnych województwach wskazują, że wzrósł odsetek osób, 
które korzystają ze świadczeń powyżej 3 lat, co plasuje te osoby w grupie klientów pomocy społecznej 
znacznie oddalonych od rynku pracy i o niskiej aktywizacji społecznej57. 

W okresie od 2009 r. spadła kwota przyznanych świadczeń pieniężnych i równocześnie wzrosła kwota przy-
znanych świadczeń niepieniężnych. Jednak nadal kwota świadczeń pieniężnych jest zdecydowanie wyższa 
niż kwota świadczeń niepieniężnych. W 2019 r. wartość pomocy społecznej w postaci świadczeń pienięż-
nych na 1 tys. mieszkańców wynosiła 59,8 tys. zł, a wartość pomocy społecznej w postaci świadczeń nie-
pieniężnych - 32,2 tys. zł. Udział osób objętych kontraktami społecznymi w ogólnej liczbie osób objętych 
pomocą społeczną największą wartość (6,78%) osiągnął w 2012 r. Wartość tego wskaźnika była najniższa 
(3,91%) w 2015 r., a następnie wzrosła do 4,92% w roku 2019. Wzrastał udział rodzin otrzymujących pomoc 
społeczną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin objętych pomocą społeczną 
– z 73,29% w 2007 r. do 92% w roku 2019. 

Korzystający z pomocy niepieniężnej 

Liczba osób korzystających z mieszkań chronionych od 2007 r., gdy wynosiła 631 osób, wzrosła ponad 
4-krotnie – do 2765 osób w roku 2019. Systematyczny wzrost obserwuje się od 2012 r. 

W ostatnich latach zwiększyła się: 

• względna liczba osób objętych pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych (w odniesieniu do 
osób w wieku 70 lat i więcej – z 227,6 osób na 10 tys. ludności w roku 2014 do 266,1 osób w roku 
2019)58, 

57 Imapp Consulting, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokreso-
wego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019. 
58 GUS BDL, wartości względne - obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL, [dostęp: 12.12.2020]. 
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• liczba osób korzystających z usług ośrodków wsparcia (z 85 293 osób w roku 2007 do 125 388 osób 
w roku 2019)59, 

• liczba osób oczekujących na miejsce w środowiskowych domach samopomocy (z 1227 osób w roku 
2011 do 1242 osób w roku 2019)60, 

• liczba osób przebywających w hospicjach, ZOL, ZPO i DPS (odpowiednio z 14 988, 33 880, 13 138 
i 84.841 osób w roku 2010 do 20 621, 40 858, 14 154 i 89 964 osób w roku 2018)61. 

Zmniejszyła się liczba osób oczekujących na miejsce w DPS (w odniesieniu do osób w wieku 70 lat i więcej 
– z 22,34 osób na 10 tys. ludności w roku 2010, do 16,27 osób w roku 2019). 

Zmiany klienta pomocy społecznej 

W obliczu negatywnych procesów demograficznych większej wagi nabierają działania mające na celu 
poprawę dostępu osób starszych do wysokiej jakości usług społecznych. Kluczowe jest zatem uwzględnienie 
w procesie programowania kolejnej perspektywy finansowej UE zapotrzebowania na wsparcie w obszarze 
usług społecznych i zdrowotnych oraz zapewnienie adekwatnego finansowania projektów w tej sferze62. 

Rosnący udział osób w starszych grupach wiekowych wśród odbiorców wsparcia świadczonego w ramach 
pomocy społecznej wpływa na zmniejszenie znaczenia świadczeń finansowych na rzecz wsparcia w postaci 
usług opiekuńczych. Jak zauważają autorzy opracowania „Ocena potrzeb w zakresie rozwoju usług spo-
łecznych…”, dokonują się wyraźne zmiany klienta pomocy społecznej – rośnie znaczenie wsparcia osób 
niesamodzielnych, starszych i z niepełnosprawnościami, co prowadzi do zmiany dotychczasowej formuły 
wsparcia (nakierowanej w dużej mierze na aktywizację zawodową osób ubogich i długo pozostających bez 
pracy) na formułę w większym stopniu uwzględniającą wspieranie samodzielności, w tym poprzez zdein-
stytucjonalizowane usługi opiekuńcze. 

czynniki wpływające na działania w obszarze integracji społecznej – zmiany prawne 

Czynnikami, które mogą wpływać na realizowane w obszarze integracji społecznej projekty są m.in. zmiany 
w prawie, a także nowego rodzaju instrumenty wsparcia. Do aktów prawnych wpływających na realizo-
wane w tym obszarze wsparcie należy m.in. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych63. W zamierzeniu ustawy działania prowadzone w centrach będą adre-
sowane do całych społeczności lokalnych oraz będą ukierunkowane w szczególności na integrację miesz-
kańców oraz podniesienie spójności społecznej. Uchwalenie ustawy może sprawić, że zmienią się również 
dotychczasowe modele wsparcia z EFS. 

Wpływ pandemii COVID-19 w obszarze pomocy społecznej 

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, pandemia COVID-19 ujawniła problemy i zagrożenia doty-
czące funkcjonowania opieki długoterminowej, w tym – DPS. Z jednej strony widoczna jest ograniczona 
skuteczność działań mających na celu ochronę zdrowia i życia podopiecznych poprzez zapobieganie rozprze-
strzenianiu się pandemii. Z drugiej strony podejmowane w tym celu działania prowadzą do drastycznego 
ograniczenia relacji podopiecznych z ich rodzinami i środowiskiem społecznym i pogłębiają ich wykluczenie. 
Wskazuje to na potrzebę wzmocnienia i przyśpieszenia procesu deinstytucjonalizacji opieki długotermino-
wej. Mając świadomość, że jest to proces złożony i długotrwały należy również dbać o wysoką jakość opieki 
instytucjonalnej, zwłaszcza w sytuacji, w której nie ma wyznaczonej strategii deinstytucjonalizacji. Jednym 

59 Sprawozdania MRPiPS-03 dla lat 2007-2019, Statystyki pomocy społecznej, MRPiPS, Warszawa 2020, [dostęp: 12.12.2020]. 
60 Sprawozdania MRPiPS-05 dla lat 2011-2019, Statystyki pomocy społecznej, MRPiPS, Warszawa 2020, [dostęp: 12.12.2020]. 
61 GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., strona internetowa: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 roku; Zdrowie i ochrona zdro-
wia w 2018 r., strona internetowa: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku, [dostęp: 12.12.2020]. 
62 Openfield, Ocena efektów działań RPO-L 2020 realizowanych w ramach OP7 Równowaga społeczna, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubuskiego, Opole 2019. 
63 Dz. U. 2019 poz. 1818. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/statystyki-pomocy-spolecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/statystyki-pomocy-spolecznej
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2010-roku,1,1.html?contrast=default
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html
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z modeli przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym jest stopniowa 
rezygnacja z usług instytucjonalnych i przekształcanie form instytucjonalnych w zdeinstytucjonalizowane. 
Inny model, który może zostać zastosowany to rozwijanie form opieki w środowisku lokalnym i jednoczesne 
pozostawienie części form instytucjonalnych. W obu przypadkach, przynajmniej w początkowej fazie dein-
stytucjonalizacji będą funkcjonować różnego rodzaju instytucje, w tym DPS. Wobec tego należy zwiększać 
ich zasoby, o ile jest to konieczne do sprawnego funkcjonowania i świadczenia wysokiej jakości opieki. 

2.4.3. deinstytucjonalizacja usług społecznych – zagadnienia ogólne 

Brak krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług 

Jak wynika z ewaluacji śródokresowej PO WER w obszarze deinstytucjonalizacji usług, istotną trudnością we 
wdrażaniu tego podejścia jest brak krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług64. W tej sytuacji samorządy 
nie widzą całościowego celu, jaki miałyby osiągnąć w obszarze deinstytucjonalizacji, a dotychczasowe działa-
nia w tym zakresie realizowane są jedynie punktowo w różnych częściach Polski. Jak podkreślono we wspo-
mnianym raporcie, dla przedstawicieli samorządów strategia będzie stanowiła motywację do wprowadzenia 
realnych zmian. JST potrzebują także informacji, w jaki sposób ma być prowadzona deinstytucjonalizacja 
na poziomie lokalnym:, czy zachowane zostaną formy instytucjonalne i równolegle rozwijane będą usługi 
świadczone w środowisku, czy też placówki instytucjonalne będą prowadziły różnego rodzaju formy środo-
wiskowe świadczenia usług, czy też zastosowana ma być inna ścieżka deinstytucjonalizacji. Ramy dla procesu 
deinstytucjonalizacji muszą powstać przed uruchomieniem KPO oraz RPO, jest to więc sprawa niezwykle 
pilna. 

Wraz z tworzeniem, a następnie promowaniem i wdrażaniem strategii, istnieje potrzeba jednoczesnego 
prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do JST oraz szkoleń dla kadry zatrudnionej w insty-
tucjach pomocy65. Jest to konieczne, ponieważ deinstytucjonalizacja może budzić opór w środowisku 
pracowników instytucji pomocy z obawy przed utratą miejsc pracy. W „Ogólnoeuropejskich wytycznych 
dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” 
podkreśla się wagę jakości i rozwoju personelu zaangażowanego do procesu deinstytucjonalizacji. Strate-
gia deinstytucjonalizacji powinna być zatem poprzedzona rzetelnym zidentyfikowaniem obecnego stanu 
deinstytucjonalizacji usług, potencjału i potrzeb personelu i możliwości, jakie mają regiony, aby wdra-
żać strategię. 

Specyficzne potrzeby różnych grup 

Proces deinstytucjonalizacji wymaga uwzględnienia potrzeb różnych grup: dzieci trafiających do pieczy 
zastępczej oraz rodzin zastępczych, rodzin w kryzysie, osób starszych, osób z zaburzeniami psychicznymi, 
osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin, a także członków społeczno-
ści lokalnych, którzy mogliby świadczyć usługi sąsiedzkie lub być dostawcami usług społecznych w formie 
zdeinstytucjonalizowanej, w tym też podmiotów ekonomii społecznej. Jak wynika z raportu dotyczącego 
dostępności usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej w województwie łódzkim, 
w przypadku osób starszych i z zaburzeniami psychicznymi, mających trudności z samodzielnym funkcjono-
waniem jedną z podstawowych form odejścia od instytucjonalizacji jest oferowanie opieki wytchnieniowej 
członkom ich rodzin66. Przykładem może być tworzenie miejsc dziennego pobytu. W przypadku rodzin 
w kryzysie, zgodnie z zaleceniami KE, należy promować podejście, które służy ustabilizowaniu sytuacji 
rodziny w jej naturalnym środowisku. Skutecznie mogą służyć temu placówki wsparcia dziennego. 

64 IDEA Instytut, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 (PO WER) oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
65 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie długoterminowej opieki społecznej oraz deinstytucjonaliza-
cji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Bruksela 2015. 
66 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej 
w województwie łódzkim, Łódź 2018. 
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Jak wynika z badań ewaluacyjnych obejmujących lata 2014-202067, dostęp do placówek wsparcia dziennego 
oraz specjalistycznych usług pomocy rodzinie - w tym interwencji kryzysowej i usług asystenckich jest 
niewystarczający. Jak wynika z informacji po kontroli NIK, większość gmin nie prowadzi placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci, głównie z obawy przed ponoszeniem kosztów związanych z funkcjonowaniem tego 
rodzaju wsparcia. Wyniki kontroli wskazują natomiast, że istniejące placówki skutecznie wspierają swoich 
wychowanków. Pozytywnie oceniono ich współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym działania kiero-
wane do rodziców i współpracę ze szkołami. Podkreślono jednocześnie, że współpraca ze szkołami nie jest 
powszechna i istnieje konieczność jej wzmacniania. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność monitorowa-
nia losów wychowanków placówek, co z jednej strony może służyć instytucjom do sprawdzania własnej sku-
teczności, z drugiej zaś pozwoliłoby na prowadzenie ewentualnych działań prewencyjnych, zapobiegających 
powrotowi dziecka do sytuacji sprzed uczęszczania do placówki wsparcia dziennego. 

W latach 2008-2019 zmniejszyła się liczba dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach wsparcia 
dziennego (z 149,7 tys. w roku 2008 do 111,2 tys. w roku 2019), co może być spowodowane zmniejszaniem 
się liczby takich placówek w latach 2008-2011. Konieczne jest zatem wspieranie powstawania placówek 
wsparcia dziennego, szczególnie poza miastami, gdzie ich dostępność jest mniejsza68. 

Asystenci rodzinni 

W obszarze wsparcia rodziny istotną rolę pełnią asystenci rodzinni. W 2015 zatrudnienie asystentów stało 
się obligatoryjne dla gmin. Pomimo to, odnotowano znaczący spadek asystentów rodzinnych w latach 2015-
2020 – według danych MRiPS w 2015 roku było ich 3 816, natomiast w 2020 - 3 331. 

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do 
oddzielenia dziecka od rodziny, lub umożliwienie jak najszybszego powrotu do domu dziecka umieszczonego 
w pieczy zastępczej. Szczególną rolę pełnią asystenci w czasie pandemii COVID-19: asystent monitoruje stan 
zdrowia rodziny, to, czy rodzina jest poddana kwarantannie; udziela pomocy w zabezpieczaniu podstawo-
wych potrzeb życiowych i w razie konieczności podejmuje działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci. 

Piecza zastępcza 

W dążeniu do deinstytucjonalizacji pewne postępy poczyniono w obszarze pieczy zastępczej, gdzie działania 
wydają się zmierzać do całkowitego przekształcania form instytucjonalnych w środowiskowe. W ostatnich 
latach liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej nie zmieniła się znacząco (w 2007 roku wynosiła ona 
72,5 tys., a w 2019 r. 72,1 tys.). Natomiast, co istotne, nastąpił spadek (o około 3 tys.) liczby dzieci umiesz-
czanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. 

Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych znacząco wzrosła (z 697 w roku 2007 do 1 166 w roku 2019). 
Było to spowodowane zwiększeniem liczby placówek, które mają mniej niż 14 miejsc, co stanowiło krok 
na drodze do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

Autorzy raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej” wskazują jednak na braki w liczbie zawo-
dowych i specjalistycznych rodzin zastępczych, co powoduje spowolnienie procesu deinstytucjonalizacji. 
Są to rodziny, które mogłyby podjąć się opieki nad dziećmi z głębokimi dysfunkcjami lub różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami, które najczęściej przebywają w instytucjach. Jednocześnie rodziny, które już 

67 Zob. m.in.: 114. PAG Uniconsult, Imapp Consulting, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regio-
nalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram 
i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Warszawa 2019; Imapp Consulting, Ewaluacja mid-term 
dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019. 
68 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej 
w województwie łódzkim, Łódź 2018. 
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sprawują długoletnią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami nie chcą umieszczać ich w DPS, a często 
brakuje w okolicy innych, zdeinstytucjonalizowanych form wsparcia69. 

W obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej odnotowuje się także problem niedostatecznej współ-
pracy instytucji ze szczebla powiatu i gminy np. osób reprezentujących OPS, sąd, PCPR/MOPS i orga-
nizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Trudności pojawiają się także we współpracy ze szkołą np. niedo-
statecznym przygotowaniu kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi umieszczonymi poza rodziną, często 
doświadczającymi różnego rodzaju traum70. 

2.4.4. osoby z niepełnosprawnościami i przewlekłymi problemami zdrowotnymi, 
seniorzy i ich rodziny 

Projekt Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030 

W chwili obecnej potrzeby w zakresie integracji i aktywizacji OzN najbardziej szczegółowo określa projekt 
„Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030”71. Strategia ta nie została jeszcze uchwalona 
i pozostaje na etapie uzgodnień międzyresortowych72. Była przedmiotem konsultacji społecznych i budzi 
szereg zastrzeżeń, między innymi ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich73. Tym niemniej już na obecnym 
etapie prowadzonych prac stanowi kompleksowe i aktualne (chociaż niekoniecznie kompletne) podsumowa-
nie potrzeb OzN. 

Głównym celem Strategii jest włączenie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami. Proponowa-
nym wskaźnikiem realizacji tego celu jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z 28,3% 
w roku 2018 do 36% w roku 2030. 

Przewidziane zostały następujące priorytety: 1. Niezależne życie, 2. Dostępność, 3. Edukacja, 4. Praca, 5. 
Zabezpieczenie społeczne, 6. Zdrowie, 7. Budowanie świadomości oraz 8. Koordynacja. Strategia przedsta-
wia również diagnozę i wskazuje szczegółowe działania, które powinny zostać zrealizowane w celu zaspoko-
jeniu potrzeb w ramach poszczególnych priorytetów. 

Wyzwania w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

Przedstawioną w strategii diagnozę potrzeb oraz trafność sformułowanych na jej podstawie celów, prio-
rytetów i działań potwierdzili respondenci przeprowadzonych wywiadów. Zawracali oni szczególną uwagę 
na następujące potrzeby: 

– reformę systemu orzecznictwa, 
– deinstytucjonalizację, 
– funkcjonowanie sieci współpracy i wsparcia środowiskowego, 
– prawo do samostanowienia i nowe regulacje prawne dotyczące ubezwłasnowolnienia oraz 
– zapewnienie kompleksowości wsparcia świadczonego przez różne resorty. 

W zakresie integracji społecznej zwracali oni szczególną uwagę na następujące kwestie: 
– kompleksową rehabilitację obejmującą jednocześnie rehabilitację leczniczą, społeczną, psycholo-

giczną i zawodową, 
– usługi pomocy psychologicznej adresowanej zarówno do OzN, jak i do ich rodzin i opiekunów, 

z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, 

69 WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 
w Polsce, Raport końcowy z projektu, Warszawa 2018. 
70 Tamże. 
71 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, strona internetowa: Ogłoszenie o konsultacjach publicznych projektu 
uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030, [dostęp: 
08.11.2020]. 
72 Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020 – 2030, [dostęp: 
08.11.2020]. 
73 Rzecznik Praw Obywatelskich, strona internetowa: Uwagi Rzecznika do projektu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
2020-2030, [dostęp: 08.11.2020]. 



47 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

– asystę osobistą (niezwiązaną z aktywnością zawodową), 
– usługi społeczne, 
– wsparcie dla rodzin i opiekunów, 
– mieszkalnictwo i mieszkalnictwo wspomagane, 
– działania w obszarze edukacji ukierunkowane na włączenie dzieci z niepełnosprawnościami, 
– podnoszenie świadomości społecznej oraz w ramach edukacji szkolnej, 
– dostępność. 

W zakresie integracji zawodowej respondenci przeprowadzonych wywiadów zwracali szczególną uwagę 
na następujące kwestie: 

– system rentowy, którego obecnie obowiązujące zasady zniechęcają do podejmowania pracy, 
– nieefektywny system dopłat do wynagrodzeń, 
– zatrudnienie wspomagane, 
– zatrudnienie w PS. 

Rola EFS 

Wiele potrzeb OzN, takich jak świadczenia pomocy społecznej, opieka zdrowotna, usługi społeczne, domy 
opieki, mieszkalnictwo i mieszkalnictwo wspomagane, a także nowelizacja regulacji prawnych, która może 
być konieczna w celu zaspokojenia tych potrzeb, wykracza poza kompetencje EFS z powodów merytorycz-
nych, lub ze względu na skalę finansową związanych z nimi działań. Jednak nawet w takich przypadkach EFS+ 
może i powinien uczestniczyć w ich zaspokajaniu poprzez identyfikację i testowanie optymalnych rozwiązań 
oraz inicjowanie i udział w procesie ich wdrażania. Należy również uwzględnić fakt, że grupa docelowa OzN 
jest znacznie szersza niż osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z tym wszystkie 
działania na rzecz OzN, w tym działania podejmowane w ramach EFS, powinny być jednoznacznie dostępne 
dla wszystkich OzN (w tym seniorów i osób z problemami zdrowotnymi), a nie tylko dla osób posiadają-
cych orzeczenie. 

Czynniki wpływające na zmiany w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

Ważnym aspektem aktualnej sytuacji w zakresie aktywności zawodowej i zatrudnienia jest stan zdrowia 
Polaków. Dane wskazują74, że choroba i niepełnosprawność są czwartą pod względem częstości wskazywa-
nia przyczyną bierności zawodowej (po emeryturze, nauce i uzupełnianiem kwalifikacji, obowiązkach rodzin-
nych i związanych z prowadzeniem domu). 

Skalę problemu, jaki stanowi negatywny wpływ stanu zdrowia Polaków na ich aktywność zawodową, poka-
zuje wskaźnik odnoszący się do odsetka ludności z przewlekłymi schorzeniami i problemami zdrowotnymi75. 
W całej populacji osób od 16. roku życia odsetek ten w Polsce wynosi 39,2% i jest o 2,5 p.p. wyższy niż 
w krajach UE28. Natomiast w grupie osób pracujących, osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi 
stanowią tylko 23,9% (o 3,6 p.p. mniej niż w UE). Osoby te są nadreprezentowane wśród niepracujących; 
w Polsce stanowią 56,3% osób biernych zawodowo i bezrobotnych, a w UE mniej – 48,9%. Dane te wskazują 
wyraźnie na to, że na aktywność zawodową Polaków wpływa zarówno obiektywnie gorszy stan zdrowia 
w porównaniu do średniej w UE, jak i warunki na rynku pracy utrudniające utrzymanie się w zatrudnieniu 
osobom mającym problemy ze zdrowiem. 

Wyzwaniem w programowaniu nowej perspektywy finansowej będzie również objęcie specjalistycznym 
wsparciem osób w kryzysie psychicznym i z zaburzeniami psychicznymi76. Osoby doświadczające zabu-
rzeń psychicznych należą do grupy najbardziej zagrożonej wykluczeniem i nie są objęte wystarczającym 

74 GUS: BDL (na podstawie BAEL). 
75 EUROSTAT, People having a long-standing illness or health problem. 
76 Tamże.; EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014 2020 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Ministerstwo Inwestycji i rozwoju, War-
szawa 2019. 
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wsparciem77. Wsparcie osób w kryzysie psychicznym jest zapewniane przez ośrodki interwencji kryzysowej, 
a wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – przez środowiskowe domy samopomocy, których działalność 
została chwilowo zawieszona z powodu pandemii. Jednak działania w tym zakresie wymagają poszerzenia 
i wzmocnienia (zob.: Rozdział 2.6). 

Osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, seniorzy i ich rodziny 

W badaniach ewaluacyjnych zwraca się także uwagę na osoby niesamodzielne, wymagające stałej opieki. 
Spadek liczby osób będących w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku 
poprodukcyjnym wpisuje się w ogólne trendy charakteryzujące starzejące się społeczeństwa. Prognozuje 
się, że grupa osób w wieku poprodukcyjnym, wraz z postępującym procesem starzenia się populacji, będzie 
mocno zyskiwała na znaczeniu. W związku z tym niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia. 
Sytuacja i potrzeby tych osób są w dużym stopniu podobne do sytuacji ON. Dlatego trzeba przyjąć i kon-
sekwentnie stosować zasadę, że wszelkiego rodzaju wsparcie dla OzN dotyczy nie tylko ON posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności, ale również osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi i seniorów 
wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin i opiekunów. 

Interesujące inicjatywy publiczne 

Poszukując interesujących, w miarę kompleksowych inicjatyw finansowanych ze środków publicznych zwró-
cono uwagę na trzy programy ogólnokrajowe. Pierwszy wynika z przyjętego przez rząd dokumentu Polityka 
społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność78, drugi z Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, trzeci – z Programu Za Życiem. 
Są to Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-202079, Program Za życiem80, oraz realizowany dawniej 
program ASOS. Pierwsze dwa z tych programów opisano szerzej w rozdziale 5.1.2 jako rekomendowane do 
wsparcia z KPO EFS+. 

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej od 2015 r. (wcześniej pod nazwą Senior Wigor) i kierowany jest do jednostek samorządu terytorial-
nego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbu-
dowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym i zwiększenie liczby miejsc w placówkach. 
Działania Programu wpisują się w koncepcję deinstytucjonalizacji, są pozytywnie odbierane przez uczestni-
ków i lokalną społeczność. 

Kompleksowe działania na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnościami oferuje Program Za życiem. Przewi-
duje on działania wskazywane jako istotne do podjęcia, wskazane w diagnozie w ramach wspierania osób 
z niepełnosprawnościami i ich rodzin: zapewnienie opieki wytchnieniowej, rozwój sieci środowiskowych 
domów samopomocy, tworzenie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabi-
litacyjno-opiekuńczych, mieszkań chronionych i wspomaganych, poszerzenie obszaru działania asystenta 
rodziny i upowszechnienie oferowanych przez niego usług. 

Warto zwrócić uwagę na przedsięwzięcia finansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, tzw. ASOS. Jego głównym celem była poprawa jakości 
i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program obejmował 
cztery priorytety, odpowiadające czterem celom szczegółowym: 

77 Dyspersja, Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ 
wraz z propozycjami skutecznych działań na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych, Warszawa 2019. 
78 Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób 
starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ (M.P. poz. 1169). 
79 Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, (M.P. z 2014r.poz. 52). 
80 Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
(M. P. poz. 1250). 
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I. Edukacja osób starszych: działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do senio-
rów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych frm edukacji, rozwój 
oferty edukacyjno-kulturalnej, motywowanie osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywno-
ści, rozwój korzystania z nowych technologii i przeciwdziałania e-wykluczeniu. 

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową: działania zakładające 
rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecz-
nej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz włączenie do wspólnych działań młod-
szego pokolenia w celu poprawy wzajemnego zrozumienia. 

III. Partycypacja społeczna: działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, 
społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym rozwój wolontariatu. 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych: działania na rzecz zwiększania dostępności i podnoszenia 
jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji, zwłasz-
cza w obszarze usług dla osób o ograniczonej sprawności i usług w sferze sportu, turystyki, rekreacji 
i kultury. 

O dofinansowanie ze środków programu mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty 
uprawnione działające na rzecz osób starszych. 

Finansowane w ramach ASOS projekty stanowią doskonałą odpowiedź na zidentyfikowane problemy, choć 
wydaje się, że nieco zanadto rozproszoną pomiędzy priorytety. ASOS został zastąpiony przez Politykę spo-
łeczną wobec osób starszych 2030, nie będzie więc już finansowany. Do rozważenia pozostaje więc finanso-
wanie analogicznej inicjatywy przez EFS+ na poziomie regionalnym. 

Warto także zwrócić uwagę na inicjatywy finansowane przez samorządy. Przykładem może służyć pro-
jekt Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie 
w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się, finansowany 
przez Urząd m.st. Warszawy 81. Projekt obejmuje: 1. Prowadzenie w Warszawie stałego punktu wsparcia 
cyfrowego dla osób z niepełnosprawnościami (świadczącego porady w zakresie: przystosowania kompu-
tera do indywidualnych potrzeb; obsługi smartfona; obsługi aplikacji mobilnych ułatwiających samodzielne 
funkcjonowanie (poruszanie się, rozpoznawanie tekstu, czy kolorów); 2. Prowadzenie stałego punktu kon-
sultacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób 
z niepełnosprawnościami o obniżonym potencjale intelektualnym – także dla ich opiekunów (udzielanie 
porad w zakresie wspomagających sposobów porozumiewania się osób o specjalnych potrzebach w komu-
nikowaniu się); 3. Prowadzenie stałego punktu cyfrowego wsparcia (zajęcia grupowe konsultacyjno-szkole-
niowe); 4. Szkolenia indywidualne dla osób, które otrzymały z PCPR dofinansowanie do zakupu telefonów 
komórkowych typu smart fon; 5. Organizowanie wydarzeń służących aktywizacji społeczności osób z niepeł-
nosprawnościami w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii; 6. Działania upowszechniające 
wśród instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji trzeciego sektora wiedzę o potrzebie zapewnienia 
osobom z niepełnosprawnościami dostępności cyfrowej. 

Projekt odnosi się do jednej z wielu barier funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, jednak zwraca 
uwagę jego szeroki charakter, umożliwiający uzyskiwanie dodatkowych efektów: oprócz opanowania kom-
petencji cyfrowych i zapobiegania e-wykluczeniu zapewnia także integrację członków grupy docelowej 
i upowszechnienie wiedzy o jej problemach. Warto, by EFS na poziomie RPO wspierał tego typu projekty, 
oferujące różnorodne wsparcie. 

81 Strona internetowa: Projekty Fundacji Vis Major [dostęp: 12.12.2020] 
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2.4.5. dostępność 

W ostatnich latach następują zauważalne zmiany w zakresie dostępności, co jest wynikiem poprawy świa-
domości społeczeństwa, przyjmowanych kolejnych regulacji prawnych, ale też propagandowego znaczenia 
Programu Dostępność+. Nadal jednak w wielu obszarach występują poważne problemy, a w innych wciąż 
pozostaje obszar do poprawy. Poniżej wskazujemy kilka kluczowych obszarów dostępności82. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że nie ma wystarczających, obiektywnych, porównywalnych danych służących monitoro-
waniu dostępności. Stąd za niezwykle cenne należy uznać rozpoczęcie budowy przez GIS odpowiedniego 
modułu w systemie STRATEG83. 

Cyfryzacja 

W obszarze cyfryzacji odnotowano pozytywną zmianę w dostępności serwisów internetowych instytucji 
publicznych84. Jak wynika z danych Fundacji Widzialni na przestrzeni lat 2013-2019 nastąpił istotny wzrost 
poziomu dostępności serwisów internetowych wybranych podmiotów realizujących zadania publiczne (np. 
ministerstw, Sejmu, Senatu, Prezydenta, instytucji samorządowych i administracji centralnej w terenie) – 
w 2013 r. badane serwisy spełniały kryteria dostępności zaledwie na poziomie 1,7%, a w 2020 r. – na pozio-
mie 58%. Eksperci Fundacji Widzialni badali również dostęp do e-usług dla osób z niepełnosprawnościami. 
Najwyżej oceniony został serwis zus.pl, natomiast najniżej wnioski.mpips.gov.pl. Jednak nadal żaden serwis 
w 2020 roku nie charakteryzował się bardzo dobrą dostępnością85. 

Z obszarem cyfryzacji wiąże się także ograniczona dostępność do przestrzeni wirtualnej, która jest częścią 
przestrzeni publicznej. Formy komunikacji elektronicznej i urządzenia są w ograniczonym stopniu dostępne 
dla osób starszych, ponieważ ich obsługa wymaga sprawności wzrokowo-ruchowej, umiejętności szybkiego 
reagowania i zrozumienia instrukcji obsługi. Przykłady takich urządzeń to np. automaty sprzedające bilety 
komunikacji miejskiej, automaty na lotniskach służące do rejestracji pasażerów i wydawania kart pokłado-
wych oraz do nadawania bagażu itp. Niedostosowanie tych urządzeń do potrzeb seniorów powoduje częś-
ciowe ich wykluczenie z przestrzeni publicznej86. Dotyczy to także osób głuchych i niewidomych. 

Dostęp do informacji dla szczególnych grup 

Na szczególne problemy w dostępie do informacji napotykają osoby głuche, na co wskazuje raport doty-
czący sytuacji osób głuchych w Polsce87. Dotyczy to w szczególności tych osób, które posługują się wyłącznie 
lub przede wszystkim językiem migowym i nie znają lub znają słabo język polski. 

Problem ten wynika w decydującej mierze z braku wiedzy o osobach głuchych, a w dalszej kolejności 
z ograniczonej dostępności wysokiej jakości tłumaczy języka migowego. W przywołanym raporcie zwraca się 
uwagę na brak standardów pracy tłumacza języka migowego i certyfikacji tłumaczy. 

Brak przygotowania instytucji (dotyczy to również kwestii technicznych – brak pętli indukcyjnych) i pra-
cowników do kontaktu z osobami głuchymi dotyczy wszystkich typów instytucji, w tym tak istotnych dla 
codziennego funkcjonowania, jak służba zdrowia, transport, administracja publiczna, edukacja na wszyst-
kich poziomach. 

82 Kwestie dostępności edukacji i kształcenia dorosłych omówiono w odpowiednich częściach niniejszego raportu, dotyczących 
tych obszarów. 
83 Sprawozdanie z realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025 wg stanu na 31.12.2019, MFiPR, Warszawa 2020. 
84 Tylko te instytucje objęte zostały wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848) i podlegają monitorowaniu, aczkolwiek zauważalny jest także wzrost 
dostępności wielu serwisów instytucji niepublicznych. 
85 Raport Dostępności 2020, Fundacja Widzialni, Częstochowa 2020. 
86 Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje, Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych na podsumowanie VII 
kadencji RPO, Warszawa 2020. 
87 Tamże. 
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Mimo korzystnych zmian, które wprowadziła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami88, zobowiązująca instytucje publiczne i instytucje finansowane ze środków publicznych przynaj-
mniej w 50% do likwidowania barier informacyjno-komunikacyjnych oraz wprowadzająca obowiązek zapew-
nienia minimalnej dostępności informacyjno-komunikacyjnej, nadal osoby głuche napotykają na problemy 
w tym zakresie. Stało się to jeszcze bardziej widoczne podczas pandemii COVID-19, kiedy głusi nie otrzymy-
wali na równi z innymi obywatelami komunikatów o stanie epidemii, np. brakowało tłumaczenia na język 
migowy podczas transmisji telewizyjnych kluczowych konferencji rządu, a komunikaty o pozostaniu w domu 
były przekazywane w formie dźwiękowej. Wniosek dotyczący niedostępności komunikatów dotyczących 
stanu epidemii dla osób głuchych pojawił się także w analizie Rzecznika Praw Obywatelskich89. Raport Komi-
sji Ekspertów ds. Osób Głuchych wskazuje, że pomimo odpowiednich regulacji prawych90, nadal w wielu 
instytucjach i urzędach państwowych nie ma dostępu do tłumaczy języka migowego. Zauważono też, 
że programy telewizyjne, nawet jeśli są dostępne z tłumaczem, to nie spełniają standardów tłumaczenia. 
Nie sprzyja to pełnemu dostępowi do informacji publicznej, zwłaszcza w obliczu zagrożenia, co powoduje 
frustrację i podnosi poziom lęku wśród osób niesłyszących. 

Problem z dostępem do informacji mają także osoby niewidome. Tu także znaczenie ma brak świadomości, 
że nie wszystkie te osoby znają alfabet Braille`a, ale za to wiele doskonale komunikuje się przy użyciu kom-
putera i telefonu komórkowego dzięki czytnikom ekranu. To jednak okazuje się często niewystarczające przy 
korzystaniu na przykład z transportu publicznego, czy z zasobów kultury. W przypadku transportu niezwykle 
popularne – bo użyteczne – są miejskie aplikacje smartfonowe, jak na przykład aplikacja wprowadzona przez 
MPK Poznań – myMPK z systemem Voice Assistant. Aplikacja informuje o rozkładzie jazdy (w czasie rzeczy-
wistym), o remontach i awariach. W przypadku kultury coraz więcej organizacji podejmuje się np. opracowy-
wania i nagrywania audio deskrypcji, co jednak natrafia na problem dystrybucji – kina nie są zainteresowane 
wyświetlaniem filmów z audiodeskrypcją. 

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo ważnym elementem wspomagającym nie tylko 
pozyskiwanie informacji, ale także zdobywanie wiedzy i ogólnie – funkcjonowanie społeczne – jest publiko-
wanie wszelkich informacji w formatach łatwych do czytania. Jak zauważa RPO91 urzędy nie są obowiązane 
do tworzenia tekstów łatwych do czytania i żaden akt prawny, ani informacja publiczna w Polsce nie jest 
przygotowywana w takim formacie. 

Usługi medyczne 

Usługi medyczne charakteryzują się różnym poziomem dostępności w zależności od rodzaju niepełno-
sprawności osoby z nich korzystających oraz typu usługi. Wspomniano już w poprzedniej części, że placówki 
medyczne nie są przygotowane do przyjmowania osób głuchych. Ponadto w czasie pandemii COVID-19 
wiele placówek zaczęło świadczyć usługi telefoniczne, przy jednoczesnym niedostatecznym zapewnieniu 
możliwości kontaktu w innej formie, np. poprzez maile, sms lub wideokonferencje92. Badanie przeprowa-
dzone przez Fundację Kulawa Warszawa wskazuje również na niewystarczającą dostępność usług gineko-
logicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Kobiety z niepełnosprawnością ruchową mają trudności 
w dostępie do placówki, która będzie umożliwiała skorzystanie z fotela ginekologicznego bez konieczno-
ści pomocy osób trzecich lub z pomocą wykwalifikowanych pracowników medycznych. Raport z badania 
wskazuje na przypadki odmowy świadczenia usługi, gdy pacjentka przychodzi bez osoby towarzyszącej lub 
przenoszenie pacjentki na fotel przez osoby trzecie, niezwiązane z medycyną93. 

88 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2019 poz. 1696. 
89 Bodnar A., Dostępność usługi opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2020. 
90 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r., Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243 z późn. 
zm. 
91 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach podjętych przez Rzeczpospolitą Polską w celu implementacji postanowień 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w latach 2015-2017, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2018. 
92 Osoby głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje, Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych, Warszawa 2020. 
93 Przychodzi baba do lekarza. Dostępność usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami – raport z badania, Fundacja 
Kulawa, Warszawa 2019. 
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Ograniczona dostępność usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami w niektórych obszarach 
została pogłębiona przez pandemię COVID-19. 

Z analiz prowadzonych na zlecenie RPO94 wynika, że pacjenci z niepełnosprawnościami borykają się z bra-
kiem dostępu do lekarzy specjalistów oraz długim oczekiwaniem na świadczenia rehabilitacyjne i specjali-
styczne (problem ten został zdiagnozowany już w 2017 roku w badaniu dotyczącym potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami95). Analiza RPO pokazała również, że o ile większość placówek posiada już odpowiednie 
wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową, o tyle wciąż trudno jest im się poruszać wewnątrz 
placówki, np. z powodu braku miejsca w poczekalni, czy też zbyt wysokiego blatu w recepcji. Osoby niewi-
dome, z powodu niewłaściwego oznakowania przestrzeni, nie są w stanie samodzielnie trafić do gabinetu 
lekarskiego, np. z powodu niemożności odczytania numeru gabinetu. 

Z brakiem dostępu do informacji borykają się również pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną. 
Raport Fundacji Kulawa Warszawa wskazuje, że najczęstszym problemem jest zwracanie się przez lekarza 
wyłącznie do asystenta osoby z niepełnosprawnością. 

Z raportu o sytuacji osób starszych w Polsce wynika, że osoby starsze z terenów wiejskich mają utrudniony 
dostęp do usług medycznych. Dotyczy to szczególnie osób, które mieszkają na terenach o niskiej dostęp-
ności komunikacji publicznej. Dane przedstawione w raporcie wskazują na znaczące różnice w dostępie do 
opieki wśród osób starszych w miastach i na wsi. W 2018 r. osobom powyżej 65. roku życia udzielono 80,8 
mln porad w miastach, a tylko 14,7 mln na wsi. Szczególnym problemem osób starszych jest niska dostęp-
ność do lekarzy geriatrów. 

Transport 

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w zakresie poprawy dostępności transportowej96. Zlikwidowano 
wiele barier architektonicznych, zainstalowano windy, wybudowano tunele z pochylniami, na krawędziach 
peronowych zamontowano płyty antypoślizgowe. Na stronach zarządców infrastruktury kolejowej i dwor-
ców kolejowych oraz przewoźników udostępniane są informacje o wyposażeniu dworców, stacji i przystan-
ków w urządzenia i udogodnienia. Przykładem może być platforma „Podróże bez barier” Spółki kolejowej 
POLREGIO97 Podróż bez barier. 

Dane UTK (stan na 2017 r.) wskazują, że 17,2% dworców kolejowych jest w pełni przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o stacje i przystanki, to 29,6% ma zapewniony dostęp 
na peron za pomocą pochylni / podjazdu, 2,4% zapewnia dostęp na peron za pomocą platformy przy-
schodowej, 5,2% zapewnia dostęp na peron za pomocą windy lub platformy pionowej, 56,6% zapewnia 
dojście na peron w poziomie szyn z asystą opiekuna lub osoby towarzyszącej, 14,3% umożliwia dojście 
na peron z pomocą pracownika stacji, a 2,4% obiektów gwarantuje pomoc pracownika ochrony stacji. Tabor 
dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich stanowi 27,6%. Choć na przykład Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna dysponuje w 100% taborem umożliwiającym samodzielną podróż osób z niepełnospraw-
nościami (pociągi posiadają m.in.: szerokie drzwi, niską podłogę, windy dla wózków inwalidzkich, toalety 
dostępne dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, oznakowania w alfabecie Braille'a; wybrane pociągi są 
wyposażone w pętle indukcyjne) i systematycznie wprowadzane są kolejne udogodnienia jak oznaczenia 
numerów siedzeń (oprócz Braille`a - druk wypukły, technologia NFC, czy QR kody). Również strona ŁKA jest 
w pełni dostępna. 

Stopniowo w komunikacji kolejowej wprowadzane są kolejne udogodnienia: wyposażanie punktów obsługi 
pasażera i kas biletowych w pętle indukcyjne i umożliwienie skorzystania z usługi wideotłumacza, oznakowa-
nie wnętrz pociągów informacjami w alfabecie Brailla. Opracowywane są standardy obsługi osób z różnymi 

94 Bodnar A., Dostępność usługi opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2020. 
95 Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka, Żyrardów 2017. 
96 Wróbel I., Poprawa dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnościami, [w:] Problemy kolejnictwa Railway 
Report, Zeszyt 182, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2019. 
97 Strona internetowa: Podróż bez barier [dostęp: 12.12.2020] 

https://polregio.pl/pl/podroz-bez-barier/
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rodzajami niepełnosprawności, prowadzone szkolenia i pouczenia personelu, mającego bezpośredni kontakt 
z podróżnymi. 

W ten ostatni nurt działań wpisuje się realizowany przez PFRON projekt Szkolenia dla pracowników sektora 
transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnospraw-
nościami98. W ramach projektu przeprowadzona została diagnoza w środowisku osób niepełnosprawnych 
oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego. 

Badanie99 wykazało, że świadomość istnienia grupy osób ze szczególnymi potrzebami jest powszechna, 
tak jak powszechna jest świadomość podejmowania działań na rzecz zaspokojenia potrzeb tej grupy. Nie ma 
jednak zgodności co do tego, kim są osoby ze szczególnymi potrzebami. Rozmówcy z firm transportowych 
pod tym sformułowaniem mają na myśli osoby z niepełnosprawnością o silnie ograniczonej mobilności, 
a więc na wózku. Niemal powszechnie pomijane są problemy osób głuchych i niedosłyszących, niedowi-
dzących, czy z innymi niewidocznymi ograniczeniami (z autyzmem, afazją, z chorobami psychicznymi, czy 
z ograniczeniami intelektualnymi itp.). Skutkiem powyższego jest dość słabe rozeznanie problemów i ocze-
kiwań osób ze szczególnymi potrzebami. Stwierdzono przy tym brak dobrej komunikacji między przewoźni-
kami a pasażerami w zakresie oceny potrzeb i w zakresie oceny usług. W rezultacie wiele wprowadzanych 
udogodnień jest uznawanych przez użytkowników (a niekiedy także przez pracowników przewoźników) 
za mało przydatne. Zwraca się dodatkowo uwagę na niedostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami infrastruktury około dworcowej, za którą odpowiadają władze lokalne. 

Badanie pokazało, że osoby ze szczególnymi potrzebami starają się unikać – na ile to możliwe – między-
miastowej komunikacji autobusowej ze względu na jej niedostateczne dostosowanie do ich potrzeb 
przy małej gęstości sieci. W przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie oznacza to wyklucze-
nie komunikacyjne. 

Zwrócono także uwagę na brak jednolitych standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami na pozio-
mie miast, organizatorów, operatorów, przewoźników publicznego transportu zbiorowego. W przypadku 
transportu miejskiego stwierdzono brak unifikacji i jednolitego formatu stosowanych rozwiązań takich jak 
ścieżki dotykowe, system zapowiedzi głosowej itp., w przypadku kolei - brak wspólnego dla wszystkich 
przewoźników systemu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (np. w formie jednego systemu zgłaszania 
zapotrzebowania na pomoc w podróży). 

Ponadto stwierdzono, że systemy informacji (strony www, systemu informacji wizualnej i głosowej na dwor-
cach, przystankach i w pojazdach) nie uwzględniają w ogóle lub uwzględniają w sposób niewystarczający 
potrzeby różnych osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to zwłaszcza potrzeb osób głuchych – do 
rzadkości należą komunikaty w języku migowym i stosowanie jednoczesne komunikatów dźwiękowych 
i wizualnych. Informacje pisemne wywieszane na dworcach, czy przystankach są trudno dostępne dla osób 
na wózkach, czy niskiego wzrostu, słabo czytelne dla osób niedowidzących. 

Dostępność administracji centralnej100 

Audyty dostępności obejmowały: ciągi komunikacyjne w budynku, recepcja, toalety, winda; dostęp do infor-
macji; otoczenie przed budynkiem; wejście do budynku. W każdym przypadku uwzględniano różne rodzaje 
niepełnosprawności. W raporcie zwrócono uwagę na trudności w przeprowadzenia audytu m.in. ze względu 
na przekonanie, że osoba z niepełnosprawnością do danej instytucji nie trafia. 

98 Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 PO WER. 
99 Raport diagnostyczny opracowany w ramach projektu Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie 
potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, PFRON, Warszawa 2020. 
100 Gawska A., Konwencja? Sprawdzam! Raport zbiorczy z monitoringu działań jednostek administracji centralnej na rzecz wdrażania 
konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, Polski Związek Głuchych, Warszawa 2019. 
Obszar wydzielono ze względu na charakter opracowania, nie pozwalający na osobne omówienie wyników monitoringu w odniesie-
niu do architektury i dostępu do informacji. 
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Najczęściej jako najgorszy obszar wskazywano dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do stron internetowych instytucji. 
Na 51 monitorowanych instytucji (17 ministerstw i 34 urzędy centralne) aż w 24 strona www nie spełniała 
wymogów WCAG 2.0 w znacznym stopniu. Na stronach internetowych nie było informacji w tekście łatwym, 
brakowało alternatywnych form komunikacji, a także nie było wskazania o możliwości skorzystania z tłuma-
cza języka migowego. Wiele zastrzeżeń budziły także ciągi komunikacyjne w budynkach, recepcja, toalety, 
windy. 

Stwierdzono, że główną barierą wdrażania Konwencji w badanych instytucjach jest brak świadomości 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz istniejących w tym zakresie regulacji prawnych. 

2.4.6 instytucje pomocy i integracji społecznej 

Na podstawie dostępnych raportów z badań, opracowań tematycznych, a także wywiadów, zdiagnozowano 
kilka kwestii odnoszących się do instytucji pomocy i integracji społecznej, które powinny zostać uwzględ-
nione w programie krajowym w nadchodzącej perspektywie finansowej. Chodzi tu przede wszystkim 
o działania wspierające pracowników instytucji pomocy społecznej, wsparcie rozwoju i koordynacji usług 
społecznych, a także wsparcie placówek instytucji pomocy społecznej i ich otoczenia we współpracy na rzecz 
kompleksowej pomocy klientom. 

Wsparcie pracowników instytucji pomocy społecznej 

Niezwykle istotne jest wsparcie pracowników instytucji pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnie-
niem pracowników socjalnych. To od ich wiedzy, kompetencji, a także warunków pracy często zależy skutecz-
ność pomocy oferowanej danej jednostce. Jak wykazała ewaluacja mid-term PO WER, napotkano trudności 
w realizacji działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 
w postaci małego zainteresowania szkoleniami. Wynika to m.in. z kumulacji szkoleń oraz ich niedostosowa-
nia do potrzeb101. Badani przez NIK pracownicy socjalni wskazywali, że udział w szkoleniach byłby dla nich 
istotnym czynnikiem skuteczności pracy102. Konieczne zatem jest konsultowanie ze środowiskiem pracow-
ników planowanego wsparcia i prawidłowe rozeznanie ich potrzeb. 

Ponadto raport NIK wskazuje, że pracownicy socjalni zgłaszają potrzebę superwizji swojej pracy, a jednocześ-
nie z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że z usług certyfikowanych superwizorów 
korzysta jedynie znikoma liczba instytucji. 

Kontrola NIK wykazała ponadto, że pracownicy socjalni są przeciążeni pracą administracyjną, jest ich za mało 
w stosunku do liczby potrzebujących i brakuje im czasu na pracę w terenie. Obciążenie zadaniami admi-
nistracyjnymi nie tylko pracowników socjalnych, ale w ogóle pracowników instytucji pomocy społecznej 
akcentowano także w raportach z ewaluacji śródokresowych w regionach. Większość kontrolowanych OPS 
nie oddzieliła pracy socjalnej od pracy związanej z wydawaniem decyzji o pomocy finansowej, co wynika 
głownie z braków kadrowych. Wskazuje to na konieczność działań na poziomie krajowym dotyczących 
usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ponadto, pomimo zacho-
dzących w tym obszarze zmian, pracownicy socjalni wciąż są nisko wynagradzani103, co jest jedną z kluczo-
wych przyczyn zbyt małej liczby pracowników. 

101 Tamże. 
102 NIK, Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 2019; badanie 
na próbie N=4206. 
103 Jak wynika z komunikatu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z 2018 r., średnia krajowa wynagrodzenia brutto pracowników 
socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej w lipcu 2018 r. wyniosła 2 635,35 zł, a w powiatowych centrach pomocy 
rodzinie – 2 601,56 zł. Część badanych przez ministerstwo instytucji wskazała, że wynagrodzenie ich pracowników jest niższe, niż 
średnia krajowa dla tego stanowiska. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wynagrodzenia-pracownikow-socjalnych
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Usprawnienie współpracy OPS z otoczeniem 

Badania wskazują na słabo funkcjonujące mechanizmy współpracy jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z otoczeniem, w tym z policją, sądami, urzędami pracy, szkołami, kuratorami, czy organizacjami 
pozarządowymi. Ewaluacje wskazały, że preferencje dla partnerstw międzysektorowych w aplikowaniu 
o wsparcie na poziomie RPO okazały się nieskuteczne. Główne przyczyny niepodejmowania współpracy 
pomiędzy sektorami to niewystarczający kapitał zaufania wśród obu stron ewentualnej kooperacji, różnice 
w sposobie funkcjonowania podmiotów publicznych i pozarządowych oraz niechęć sektora publicznego do 
przekazywania zadań w zakresie usług społecznych104. 

2.4.7. ekonomia społeczna 

Podmioty ekonomii społecznej 

Od 2008 r. systematycznie rosła liczba aktywnych NGO w Polsce. Ostatnie dane dla 2016 r. pokazują, 
że na 10 tys. ludności działały 24 aktywne organizacje pozarządowe. Liczba zarejestrowanych spółdzielni 
socjalnych wzrosła ze 187 w roku 2009 do 1547 w roku 2019. W 2019 r., oprócz spółdzielni socjalnych, funk-
cjonowały 1354 inne przedsiębiorstwa społeczne. W 2018 r. funkcjonowało 186 CIS, 116 ZAZ, 718 WTZ oraz 
246 KIS. Liczba uczestników CIS i WTZ wynosiła odpowiednio 12 074 i 26 450 osób, a pracowników ZAZ – 6 
666 osób. Udział uczestników CIS i WTZ oraz pracowników ZAZ w liczbie osób z niepełnosprawnościami 
w wieku 16 lat i więcej był niski (w 2018 r. 0,40% osób z niepełnosprawnościami uczestniczyło w CIS, 0,87% 
w WTZ; pracownicy ZAZ stanowili 0,22% osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia). 

Bariery rozwoju PES 

Jak wynika z badań ewaluacyjnych obejmujących lata 2014-2020, kluczowym wyzwaniem i problemem doty-
czącym ekonomii społecznej jest przede wszystkim występowanie barier utrudniających pełne wykorzysta-
nie jej potencjału, np. uzależnienie PES od zewnętrznych źródeł finansowania, luki kompetencyjne wśród 
kadr, niewystarczający poziom współpracy podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem zewnętrznym105, 

a także niska świadomość – mimo podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych na temat ES106. Prob-
lemem jest również niedopasowane do specyfiki PES wsparcie zwrotne dostępne na komercyjnym rynku, 
udzielne np. przez banki. 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej 

Potrzeby w zakresie ekonomii społecznej szczegółowo określa uchwalony w 2019 roku „Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” (KPRES)107. Długofalowy 
cel strategiczny tego programu zakłada, że ekonomia społeczna i solidarna stanie się istotnym instrumentem 
aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju społecznego oraz lokalnego. Zgodnie z jego celem głównym, 
do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą ważnym elementem aktywizacji i integracji 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczycielami usług użyteczności publicz-
nej i realizatorami zadań z zakresu rozwoju lokalnego. 

104 Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j, Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości 
i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Raport koń-
cowy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019. 
105 EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport cząstkowy 2018, Ministerstwo 
Rozwoju, Warszawa 2018. 
106 PAG Uniconsult, Imapp Consulting, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu 
Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, 
2019; EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy, Ministerstwo Inwe-
stycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
107 Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Monitor Polski, 27 lutego 2019 r., poz. 214. Wcześniejsza uchwała nr 164 Rady Ministrów 
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” została przyjęta 12 sierpnia 2014 r. 
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Respondenci przeprowadzonych wywiadów potwierdzili diagnozę potrzeb oraz trafność sformułowanych 
na jej podstawie celów, priorytetów i działań wskazanych w KPRES. Szczególną uwagę zwracali między 
innymi na potrzebę wzmocnienia powiązań ES z lokalnymi społecznościami i samorządami, zwiększenia 
udziału PES w świadczeniu usług społecznych, wsparcia inwestycyjnego dla PS w początkowej fazie ich 
rozwoju, ułatwienia PS dostępu do zwrotnych środków finansowych, włączenia tematyki dotyczącej ES do 
programów edukacyjnych i rozwoju spółdzielczości uczniowskiej. 

KPRES obejmuje okres do 2023 roku. W szczególności określa wskaźniki rezultatu dla poszczególnych celów 
oraz ich zakładane wartości docelowe w roku 2023. To powoduje, że wytycza on kierunki działań również dla 
EFS do końca 2023. Można jednak przyjąć, że wskazane w KPRES potrzeby oraz cele, priorytety i działania 
w większości będą nadal aktualne. Działania podejmowane po 2023 roku powinny służyć kontynuacji działań 
przewidzianych w KPRES i ewentualnie nowych działań, w formie i zakresie wynikającym z jego ewaluacji ex-
-post oraz ewentualnej aktualizacji KPRES, planowanej na rok 2021. 

Wpływ pandemii COVID-19 na sektor ES 

Ze względu na niskie zasoby kapitałowe, wiele PES będzie miało ograniczone możliwości powrotu do gospo-
darki odbudowującej się po kryzysie wywołanym pandemią. PES mają małe możliwości pozyskiwania środ-
ków finansowych na otwartym rynku kapitałowym. Dlatego ważną formą wsparcia ES byłoby zapewnienie 
PES oraz PS dostępu do środków inwestycyjnych oraz zwrotnych instrumentów finansowych, które umożli-
wiłyby im kontynuowanie i rozwój prowadzonej działalności. 

Konsekwencją pandemii COVID-19 będzie znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne, które 
mogą i powinny być z powodzeniem świadczone przez PES. W związku z tym należałoby podjąć działania 
mające na celu zwiększenie udziału PES w świadczeniu tych usług. 

Pandemia spowoduje również wzrost liczby osób bezrobotnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym. W związku z tym wzrośnie znaczenie ESS jako sektora wspierającego osoby znajdujące się 
w takiej sytuacji poprzez tworzenie dla nich nowych miejsc pracy. 

2.5 kompetencje i kwAlifikAcje 

2.5.1 finansowanie oświaty i atrakcyjność zawodu nauczyciela 

Wydatki na oświatę 

Udział wydatków na oświatę w PKB jest w Polsce zbliżony do średniej UE, ale od 2015 r. obniża się. Wydatki 
na oświatę są rosnącym obciążeniem dla budżetów gmin i miast na prawach powiatu. Ich kwota wzra-
stała nieprzerwanie w okresie 2007-2019 r., a oświatowa część subwencji ogólnej rosła wolniej, toteż udział 
wydatków własnych JST wzrósł z 35% do 43%. Największy spadek udziału subwencji nastąpił w woj. pod-
laskim i świętokrzyskim. W szkołach nadal występują deficyty w zakresie bazy dydaktycznej, a jej poprawa 
należy do głównych motywacji korzystania nie tylko ze środków EFRR, ale i EFS. 

Wynagrodzenia nauczycieli 

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce i do średniego wynagrodzenia specjalistów 
z wyższym wykształceniem zawód nauczyciela staje się relatywnie mniej atrakcyjny finansowo. Podwyżki 
zmniejszyły skalę problemu, ale go nie rozwiązały. Zarazem dyrektorzy szkół mają ograniczone możliwości 
motywowania finansowego i nagradzania nauczycieli, ze względu na dysfunkcyjny system awansu oraz 
ograniczone możliwości stosowania elastycznych rozwiązań płacowych. Dyrektorzy mają też ograniczoną 
swobodę w dysponowaniu budżetem przeznaczonym na ich szkołę, nie tylko w odniesieniu do płac. 
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Szczególnie nieatrakcyjne są wynagrodzenia początkujących nauczycieli. Nie może więc dziwić, że utrzymuje 
się negatywna selekcja do zawodu nauczyciela: studia nauczycielskie wybiera wielu absolwentów szkół 
ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych), którzy mieli niskie wyniki w nauce108, a wśród studen-
tów kierunków oferujących specjalizację nauczycielską, tym mniej z nich ją wybiera, im wyższe mają osiąg-
nięcia akademickie109. 

Niedobory kadrowe 

Pomimo tych niekorzystnych zjawisk, do 2018 r. liczba nauczycieli systematycznie rosła, a na jednego 
nauczyciela przypadało coraz mniej uczniów, także w związku z niżem demograficznym. To się jednak zmie-
nia. W stosunku do września 2018 r., liczba nauczycieli we wrześniu 2019 r. była niższa o 3% (spadek z 702,6 
tys. do 684,9 tys.). Również cząstkowe dane jakościowe wskazują na rosnące lokalnie trudności w obsadze-
niu etatów nauczycielskich. Wynika to z szeregu czynników, nie tylko z poziomu płac. Satysfakcja nauczy-
cieli z ich pracy kształtuje się na poziomie niższym niż średnio w OECD. Dodatkowym obciążeniem były 
skutki organizacyjne reformy oświaty, m. in. o połowę wzrósł odsetek nauczycieli pracujących w więcej niż 
jednej szkole110. W efekcie od 2019 r. zaczęły występować niedobory kadrowe na bardziej konkurencyjnych 
lokalnych rynkach pracy111. Do ważnych czynników, które utrudniają nauczycielom pracę korzystną dla ucz-
niów należy postrzegana jako zbyt obciążająca podstawa programowa oraz zbyt mała autonomia i zaufanie 
do ich pracy. Dodatkowo doszło wyzwanie edukacji zdalnej w związku z pandemią COVID-19. 

2.5.2. edukacja ogólna 

Wychowanie przedszkolne 

Poziom udziału dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym systematycznie wzrasta, ale dys-
proporcje pomiędzy miastem a wsią zmniejszyły się tylko nieznacznie. Podczas gdy w miastach w zasadzie 
wszystkie dzieci są już objęte wychowaniem przedszkolnym, to na obszarach wiejskich w 2018 r. było to 
67% dzieci. Wzrost udziału w edukacji przedszkolnej spowolnił od momentu zniesienia obowiązku przed-
szkolnego dla pięciolatków. Jeżeli trend wzrostowy będzie się utrzymywał, to do 2024 r. wychowaniem 
przedszkolnym powinny zostać objęte niemal wszystkie dzieci w kraju, należy jednak sądzić, że będzie to 
możliwe pod warunkiem kontynuacji inwestycji (w tym w placówki, ale i dostępność transportową) i zachęt 
na obszarach, na których udział w edukacji przedszkolnej jest niższy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

Edukacja podstawowa 

W grupie wieku określonej jako odpowiadająca poziomowi szkoły podstawowej obniża się udział dzieci 
w edukacji (współczynnik skolaryzacji netto), co może wskazywać na rosnący trend odraczania obowiązku 
szkolnego. Występują znaczne różnice międzywojewódzkie, częściowo zbieżne ze zróżnicowaniem poziomu 
dostępności komunikacyjnej. 

Edukacja ponadpodstawowa 

Polska utrzymuje natomiast wysoki poziom współczynnika skolaryzacji netto w zakresie poziomu ponad-
podstawowego (i dawniej ponadgimnazjalnego). W ostatnich latach podnosi się poziom wykształcenia 
Polaków. Rośnie odsetek osób z wykształceniem wyższym (jest on też wyższy niż średnia dla UE), a spada 

108 NIK, Przygotowanie do zawodu nauczyciela, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017. 
109 Herbst M., Wynagrodzenia nauczycielskie – kto ma rację?, strona internetowa: Wynagrodzenia nauczycielskie – kto ma rację?, 
2019, [dostęp: 03.11.2020]. 
110 Monitor edukacji i kształcenia 2019, op. cit. 
111 Dokument roboczy Służb Komisji „Sprawozdanie krajowe – Polska 2020” {COM(2020) 150 final}, op. cit. 

https://wiedzadlapolityki.wordpress.com/2018/04/17/wynagrodzenia-nauczycielskie-kto-ma-racje/
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– z gimnazjalnym, podstawowym lub niższym. W związku z tym jest zrozumiałe, że wśród szkół ponadgimna-
zjalnych (obecnie ponadpodstawowych) wzrastającą popularnością wśród młodzieży cieszą się te kończące 
się maturą112. Utrzymuje się popularność liceów: uczniowie klas i LO w 2012 r. stanowili 46% uczniów klas 
I a w latach 2013 – 2018 – 45%. Wzrasta popularność techników: z 37% do 41% w tym samym okresie, kosz-
tem szkół zasadniczych zawodowych i branżowych I stopnia (spadek z 17% do 14%. 

Poziom wykształcenia Polaków wzrasta najszybciej w tych regionach, w których już wcześniej udział osób 
z wyższym wykształceniem był wysoki i w których są mocne ośrodki akademickie (woj. mazowieckie, pomor-
skie, małopolskie, dolnośląskie), a najwolniej – w regionach, w których ośrodki akademickie są słabsze (woj. 
warmińsko-mazurskie, lubuskie). Można to wiązać nie tylko z dostępnością dobrych uczelni, ale też ze struk-
turą społeczną i „dziedziczeniem” wykształcenia oraz ogólnym poziomem rozwoju regionów. 

Odsetek osób młodych, które posiadają wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (obecnie: co najwyżej 
podstawowe) i nie kontynuują nauki wzrastał w latach 2007-2013 z 14,5% do 16,4 po czym nastąpiło 
pozytywne odwrócenie trendu i udział osób NEET spadł do 11,1% w 2019 r. Odsetek ten na nieco niż-
szym poziomie niż średnia UE. W dwóch regionach – borykających się także z problemami w gospodarce 
i na rynku pracy wskaźnik ten wzrósł w 2019 r. w porównaniu z 2010 r. (województwo warmińsko-mazurskie 
i świętokrzyskie). 

Osiągnięcia edukacyjne 

Jak wynika z międzynarodowych badań PISA i TIMSS, od 2000 r. osiągnięcia edukacyjne polskich uczniów 
systematycznie się poprawiały. W 2011-2015 nastąpił wzrost osiągnięć uczniów szkół podstawowych 
w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych, jak wynika z badania TIMSS przewyższały one średnią OECD. 
Niestety, jak wynika z najnowszego badania TIMSS 2019, kompetencje matematyczne i przyrodnicze ucz-
niów IV klasy szkoły podstawowej zbadanych w 2019 r. okazały się niższe, niż dzieci na tym samym etapie 
edukacyjnym zbadanych w 2015 r., jakkolwiek wyniki nadal sytuowały się powyżej średniej OECD113. Do 
przyczyn tych zmian należy fakt, że rocznik badany w 2019 r. uczył się wg nowej podstawy programowej, 
w której część treści została przeniesiona na późniejsze lata nauki. Jest to też rocznik o tyle szczególny, 
że uczniowie ci realizowali starą podstawę programową w klasach I-III, a od klasy IV – nową114. Ponadto 
badanie zostało przeprowadzone w trudnym, stresującym dla uczniów i nauczycieli czasie naznaczonym 
strajkami nauczycieli. Z uwagi na zmiany podstaw programowych w okresie kształcenia tych uczniów nie 
można na podstawie tego badania wyciągać wniosków na temat trendu. Spadek wyników stanowi jednak 
poważny sygnał ostrzegawczy i wezwanie do analizy jakości i efektów kształcenia kompetencji kluczowych. 
Można też wskazać, że wśród badanych czwartoklasistów był znaczny udział uczniów, którzy zaczęli naukę 
w wieku 6 lat. Samo w sobie rozpoczęcie nauki w wieku 6 lat nie obniża szans edukacyjnych i wyniki bada-
nia TIMSS 2019 nie są argumentem przeciwko rozpoczynaniu nauki w wieku 6 lat, ale jest ważne, by pod-
stawa i metody kształcenia były dopasowane do możliwości dzieci w danym wieku. Natomiast w przypadku 
badanego rocznika miał miejsce duży rozrzut wiekowy, a więc zróżnicowanie uczniów w klasach pod wzglę-
dem początkowego poziomu kompetencji, a taka sytuacja komplikuje proces kształcenia poprzez trudność 
w doborze wspólnego zakresu wymagań115. 

W latach 2006-2012 średnie wyniki uzyskiwane przez polskich piętnastolatków, zwłaszcza w zakresie nauk 
przyrodniczych oraz czytania i interpretacji znacząco wzrosły, co sugeruje poprawę jakości kształcenia. 
Także średnia wyników z matematyki w 2012 r. przewyższała średnią OECD, podczas gdy w 2009 r. była na jej 
poziomie. Znacząco wzrósł udział uczniów z najwyższymi kompetencjami matematycznymi. Jednocześnie do 
2015 r. zmniejszał się udział tych najlepiej rozumiejących i intepretujących tekst, ale do 2018 r. odwrócono 
ten trend. Do pewnego stopnia zmniejszyły się nierówności osiągnięć, zwłaszcza spadł udział uczniów mają-
cych najsłabsze osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych (z 17% do 13,8% w latach 2006-2018) i mate-

112 Odsetki obliczono na podstawie liczby uczniów klas pierwszych trzech najpopularniejszych typów szkół dla młodzieży bez specjal-
nych: liceów ogólnokształcących, techników i szkół zasadniczych zawodowych / branżowych I stopnia. 
113 TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science, Boston College, TIMMS and PIRLS international Study Center. 
114 TIMSS 2019. Prezentacja wyników Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych z udzia-
łem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia, MEN, 2020. 
115 Konarzewski, K. (2013) Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym, Edukacja 2013, 4(124). 
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matyki (z 19,8% do 14,7%), a w mniejszym stopniu – w zakresie rozumienia i interpretacji tekstu (z 16,2% do 
14,7%). 

Na podstawie dotychczasowych badań prowadzonych wśród gimnazjalistów nie można jeszcze wniosko-
wać o efektach reformy oświaty, będzie to możliwe na podstawie kolejnego badania PISA. Zważywszy, 
że po wprowadzeniu gimnazjów, a więc wydłużeniu o rok jednolitej edukacji ogólnej, osiągnięcia uczniów 
w badaniach PISA (2000-2003) wzrosły i zmniejszył się odsetek tych z najniższymi umiejętnościami, może 
wystąpić ryzyko odwrotnej zmiany w przyszłych latach. Z tego względu szczególnie ważne jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych np. poprzez zajęcia wyrównawcze. Efekty uczenia się mierzone wynikami egza-
minów zewnętrznych (gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego) są też zróżnicowane pomiędzy woje-
wództwami. Są przy tym województwa, które w kolejnych latach ciągle osiągają średnią wyższą lub niższą od 
ogólnokrajowej, jak i takie, w których relacja wyników do wyniku krajowego zmienia się w latach. 

Jakość kształcenia 

Jako że kolejne roczniki uczniów mają coraz wyższe osiągnięcia edukacyjne, to można sądzić, że także jakość 
kształcenia systematycznie się poprawia. Brak jednak badań wykazujących to bezpośrednio, a ponadto, 
zgodnie z koncepcją edukacyjnej wartości dodanej, nie można pomijać wpływu środowiska, zwłaszcza 
statusu społeczno-ekonomicznego i kapitału kulturowego rodzin na osiągnięcia uczniów. Jakość kształce-
nia nadal jednak wykazuje szereg niedoskonałości. Do najważniejszych czynników dla jakości kształcenia 
można zaliczyć kompetencje nauczycieli i warunki, w których nauczyciele mogliby z nich korzystać np. 
dostosowując tempo i metody nauki do potrzeb uczniów i stosując metody aktywizujące, wyznaczane 
przede wszystkim przez podstawę programową i ramowe plany nauczania. Należy zaznaczyć, że ciągle 
aktualna jest potrzeba doskonalenia nauczycieli, ale szkolenia nie należą do najskuteczniejszych form 
doskonalenia. W badaniach rekomendowano, by nauczyciele uczyli się w formach dopasowanych do ich 
potrzeb i w kontakcie z praktyką, zwłaszcza w warunkach pracy – np. od innych nauczycieli (mentoring 
dla początkujących nauczycieli, grupy robocze samodoskonalenia, rotacja nauczycieli pomiędzy zakresami 
zadań, czy szkołami) oraz by nauczyciele i całe rady pedagogiczne miały zapewnione zindywidualizowane 
wsparcie (doradztwo, coaching, tutoring, poradnictwo psychologiczne) 116. Pomimo wprowadzonych już 
zmian w standardach kształcenia nauczycieli, eksperci nadal akcentują potrzebę jego poprawy, szczególnie 
w zakresie przygotowania dydaktycznego i wychowawczego oraz kształcenia praktycznego kandydatów do 
zawodu, a także unowocześnienia metod kształcenia na studiach pedagogicznych i specjalizacjach nauczy-
cielskich, by nauczyciele doświadczali metod, jakimi mają uczyć. 

Model nauczania 

W badaniach dotyczących procesów i jakości kształcenia, prowadzonych głównie w latach 2011-2015 (ale 
dla matematyki też w 2018 r., co wskazuje na to, że zmiana nie następuje szybko, „automatycznie” po wpro-
wadzeniu innej podstawy programowej), stwierdzono takie deficyty, jak w szczególności: przewaga korzysta-
nia z gotowych programów nauczania (raczej niż samodzielne tworzenie programu przez nauczyciela), domi-
nacja metody podawczej i niewystarczające stosowanie metod aktywizujących (takich jak praca grupowa, 
obserwacja i eksperyment), deficyty kompetencji nauczycieli matematyki, nauka historii na pamięć. Nie-
wystarczająco zapewniono rozwijanie przez uczniów kompetencji złożonych (samodzielne rozumowanie, 
argumentacja, procesy metapoznawcze117 118 119 120.Niewystarczający był też stopień indywidualizacji, czyli 

116 EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, Warszawa 2019. 
117 Ostrowska, E. B., Spalik, K., Laboratorium myślenia Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce 2011–2014, Insty-
tut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
118 Karpiński M., Zambrowska M., Nauczanie matematyki w szkole podstawowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
119 Mrozowski K., Lorenc J., Żółtak M. i Grudniewska M., Umiejętności historyczne absolwentów gimnazjum (2013–2014). Raport 
tematyczny z badania, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 2015. 
120 Muszyński, M., Campfield, D., Szpotowicz, M., Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Wyniki podłuż-
nego badania efektywności nauczania języka angielskiego (2011–2014), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
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dostosowania zadań i tempa pracy do możliwości uczniów. Analizując te słabości można stwierdzić, że wiążą 
się one z kompetencjami i zaangażowaniem nauczycieli oraz ilością wymagań w podstawie programowej. 

Badacze i eksperci zgodnie wskazują na niedostatki zastosowania metod opartych na aktywnym uczeniu 
się przez uczniów (w tym samodzielnie i we współpracy) i indywidualizacji kształcenia. W istocie deficyty 
te wynikają, oprócz ograniczeń czasowych z całościowej koncepcji nauczania – modelu dyrektywnego 
(transmisyjnego): jednokierunkowego, opartego na przekazie i „przyswajaniu” wiedzy, z dominującą rolą 
nauczyciela jako dysponenta prawidłowych odpowiedzi. Także pojęcie „nauczanie” jest elementem tego 
modelu. Przeciwną koncepcją jest podejście skoncentrowane na uczniu (learner-centred) i jego procesach 
uczenia się. Przyjmuje ono za punkt wyjścia wiedzę o uczeniu się przez człowieka, zwłaszcza świadomość, 
że wiedza jest tworzona w umyśle na podstawie doświadczeń, a nie, jak mogłoby się wydawać, przyswa-
jana z zewnątrz w gotowej formie. Podejście to akcentuje rolę naturalnej ludzkiej ciekawości i motywacji 
wewnętrznej oraz znaczenie emocji i relacji międzyludzkich w procesie uczenia się, w tym relacji uczeń 
– nauczyciel i pomiędzy uczniami. Z tej perspektywy rola nauczyciela jest równie ważna, ale inna: mode-
ruje on i wspiera procesy uczenia się121 122. W tak zmienionym podejściu jest z założenia więcej przestrzeni 
na metody aktywne, również wykorzystanie TIK używanych samodzielnie przez uczniów wpływa korzystnie 
na osiągane przez nich wyniki (w odróżnieniu np. wykorzystania samych tablic interaktywnych i prezentacji 
nauczycielskich, które choć uatrakcyjniają lekcje, nie wystarczają do poprawy wyników uczniów). 

Występowanie niedostatków dydaktyki nie oznacza, jakoby podejście skoncentrowane na uczniu i akty-
wizujące nie było w ogóle stosowane, lecz, że jest go za mało. Jak wynika z badań, wielu nauczycieli jest 
przywiązanych do modelu dyrektywnego. Wprawdzie nauczyciele cenią poszukiwanie przez uczniów roz-
wiązań postawionego problemu (co może być podłożem tak dobrych wyników PISA), ale jest to docenienie 
wysiłków ucznia by odnieść się do zagadnienia w postaci sformułowanej przez nauczyciela. Niżej natomiast 
wartościują współpracę w zespole i zadawanie przez uczniów pytań. Nauczyciele raczej niechętnie korzystają 
z metod pracy grupowej, z różnych przyczyn, do których należy obawa utraty kontroli nad procesem uczenia 
się, trudności w zapewnieniu, że uczniowie o niższych kompetencjach zaangażują się i skorzystają z pracy 
grupowej, większa czasochłonność tej metody i in. Świadczy to o niewystarczających umiejętnościach części 
nauczycieli w zakresie wykorzystania metod pracy grupowej i wspierania rozwoju kompetencji społecz-
nych u uczniów123 124 125. Według autorów badania „Uczniowie mają rozwiązywać problemy sformułowane 
zapewne przez nauczyciela, zadawać niewiele pytań i słuchać poleceń nauczyciela. W takiej atmosferze nie 
ma miejsca na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, oraz na kreatywność i aktywność ucznia. Niepoko-
jący jest również fakt, że nauczyciele nie łączą rozwiązywania problemów z umiejętnością zadawania pytań, 
a przecież zadawanie pytań świadczy o badawczym podejściu do otaczającego świata i jest umiejętnością 
niezbędną przy posługiwaniu się metodą naukową126”. 

Nauczyciele mają tendencję do wymagania jednego rozwiązania i do niskiej tolerancji dla błędów i pora-
żek127. Wiąże się z tym dominacja tradycyjnego sposobu oceniania w kategoriach odstępstw od wzorca 
i niedostatki oceniania kształtującego128. Nie sprzyja to podtrzymywaniu i rozwojowi kompetencji proinno-
wacyjnych. Wymienia się wśród nich (oprócz ogólnych kompetencji kluczowych w tym kulturowych, spo-
łecznych, technicznych, cyfrowych i informacyjnych), takie kompetencje szczegółowe i postawy, jak samo-
dzielne podejmowanie inicjatywy, decyzji i ryzyka oraz akceptacja porażek, ciekawość, myślenie niezależne 
(niestandardowe, niepodporządkowane schematom), twórcze (kreatywność) i rozwiązywanie problemów 

121 Cedefop, The shift to learning outcomes. Policies and practices in Europe, Office for Official Publications of the European Commu-
nities, Luksemburg 2009. 
122 Hausner, J. (red.), Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Fundacja Gospodarki 
i Administracji Publicznej, Kraków 2020. 
123 Hernik K. (red.), Polscy dyrektorzy i nauczyciele w międzynarodowym badaniu nauczania i uczenia się TALIS, Instytut Badań Edu-
kacyjnych, Warszawa 2013. 
124 Federowicz, M., Choińska-Mika, J., Sitek, M., Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2014. 
125 Zub, M., Rybińska, A., CO-LAB Final evaluation and recommendations report, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2017. 
126 Federowicz, M., Choińska-Mika, J., Sitek, M., Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2014. 
127 Hausner J., (red.), Poza horyzont. Kurs na edukację, op. cit. 
128 Czapliński P., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Giza-Poleszczuk A., Gorzeńska O., Karwińska A., Traba R., Wiśniewski J., 
Zwierżdżyński M., Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości, Fundacja GAP, Kraków 2020. 
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w samodzielnie wybrany sposób, myślenie dywergencyjne (lateralne) tj. tworzenie różnych rozwiązań 
jednego problemu, które jest dla człowieka naturalne, ale częściowo zatracane w kolejnych latach uczestni-
ctwa w systemie oświaty. Wyniki badań sugerują też, że niedocenianie przez nauczyciela twórczej wyobraźni 
uczniów może wpływać niekorzystnie na ich osiągnięcia129. Do kompetencji proinnowacyjnych zalicza się też 
te z zakresu radzenia sobie ze zmianami (adaptacyjności), w tym umiejętność uczenia się, ale emocjonalno-
-społeczne. Ponadto we współczesnej rzeczywistości należy podkreślić rolę kompetencji informacyjnych 
(w tym umiejętności analizy i oceny informacji). W znowelizowanych europejskich ramach odniesienia 
w zakresie kompetencji kluczowych, jak i – wg. stanowiska MEN – w nowej podstawie programowej, kładzie 
się na nie większy nacisk niż dawniej. Jest to szczególnie istotne w czasach, w których wzrasta skala dezinfor-
macji w życiu publicznym, np. w sferze wiedzy o zdrowiu. Należy przy tym podkreślić, że na współczesnym 
rynku pracy niezbędne i zarazem deficytowe są takie kluczowe kompetencje horyzontalne (przekrojowe), 
np. społeczne, samoorganizacyjne, w dziedzinie innowacyjności i kreatywności, które najskuteczniej można 
rozwijać od dziecka, i kluczową rolę w tym procesie odgrywa system oświaty. Ponadto w opinii ekspertów 
uczestniczących w badaniu delfickim jednym z trendów w edukacji jest wzrastająca indywidualizacja – per-
sonalizacja edukacji, w tym także poprzez uczenie się nieformalne (np. korzystanie przez uczniów z ogólno-
dostępnych zasobów cyfrowych). Edukacja formalna nie wykorzystuje jednak potencjału powiązań z ucze-
niem się nieformalnym130. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne i kompetencje cyfrowe; edukacja zdalna 

Jeżeli zaś chodzi o technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), to ich przydatność (w normalnych 
warunkach edukacji stacjonarnej, a nie zdalnej) zależy od tego, w jaki sposób są wykorzystywane. Same 
w sobie TIK nie prowadzą do poprawy osiągnięć uczniów ani nie powodują zmiany procesów peda-
gogicznych. Dopiero wprowadzenie podejść skoncentrowanych na aktywnym uczeniu się przez uczniów 
(z wykorzystaniem indywidualizacji tempa i zadań oraz metod aktywizujących) i wykorzystanie w ich ramach 
TIK, z którymi uczniowie będą pracowali samodzielnie wykonując zadania na komputerach, tabletach, czy 
telefonach (a nie tylko przyglądając się materiałom wyświetlanym przez nauczyciela) prowadzi do przypad-
ków korzystnego wpływu stosowania TIK na osiągnięcia uczniów. Przeprowadzeniu takiej zmiany sprzyjają 
wysokie kompetencje cyfrowe nauczycieli (dopiero przy ich wysokim poziomie nauczyciele istotnie częściej 
dają uczniom do wykonania na lekcji zadania związane z TIK), przemyślana koncepcja wykorzystania TIK 
w pedagogice na poziomie szkoły i odpowiednie wyposażenie w sprzęt131 132 133 134 135 136. Należy też dodać, 
że wskazywanym przez nauczycieli i część ekspertów problemem jest niedostatek cyfrowych materiałów 
dydaktycznych, w tym platform edukacyjnych z otwartymi zasobami, podczas gdy zasobów jest wiele. Zgła-
szanie tego problemu może wskazywać na niewystarczającą jak dotychczas promocję zintegrowanej plat-
formy edukacyjnej epodreczniki.pl, jak również na potrzebę dalszego wzbogacania jej zasobów treści oraz 
funkcjonalności umożliwiających współpracę. 

Z danych gromadzonych w ramach statystyki publicznej wyłaniał się pozornie korzystny obraz dostępu 
Polaków do TIK, ale edukacja zdalna w warunkach pandemii COVID-19 ujawniła duże deficyty i nierów-
ności. Według najnowszych dostępnych danych, w 2017 r. tylko 82% polskich gospodarstw domowych było 
wyposażonych w przynajmniej jeden komputer a 92% miało dostęp do Internetu. W czasie edukacji zdalnej 

129 Karwowski, M., Jankowska, D., czy polska szkoła nie lubi twórczych uczniów?, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, [w:] Dolata 
R., Grygiel P., Jankowska D. M., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J., Szkolne pytania. 
Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV – VI, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
130 Hausner J., (red.), Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Fundacja Gospodarki 
i Administracji Publicznej, Kraków 2020. 
131 Hattie J., Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon, Routledge 2009. 
132 Hennesy, S. i London, L., Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych - rola doskonalenia 
zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół. OECD, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013. 
133 OECD, Students, computers and learning: Making the connection, OECD Publishing, Paryż 2015. 
134 Conrads, Rasmussen, Winters, Geniet i Langer, Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More 
Effective Policies. Redecker,. (Redecker, Kampylis, Bacigalupo i Punie, Redaktorzy), Publications Office of the European Union, Luk-
semburg 2017. 
135 Valiente, 1-1 in education: Current Practice International Comparatice Research Evidence and Policy Implications. Vol.44, OECD 
Education Working Papers, Paryż 2010. 
136 OECD, TALIS 2013 Results: An international perspective on teaching and learning. OECD Publishing, Paryż 2014. 

https://epodreczniki.pl
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jeden komputer często nie wystarczał całej rodzinie, według badanych nauczycieli deficyty sprzętu i połą-
czenia internetowego po stronie uczniów były największą barierą w zdalnym nauczaniu137. Prowadziły też 
do pogłębiania nierówności edukacyjnych już przed pandemią (prace domowe z TIK tylko dla chętnych) ale 
tym bardziej podczas niej. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźni się uczniowie z rodzin ubogich, mający 
rodziców z niższym kapitałem kulturowym, lub zaniedbani wychowawczo138. W okresie nauki stacjonarnej 
rozwiązaniem wspierającym samodzielną pracę z TIK na lekcji mogą być smartfony (przy zapewnieniu ich tej 
części uczniów, która ich nie ma) ale do stałej nauki zdalnej (z domu) niezbędny jest komputer. MEN rea-
lizował dwie edycje projekt dotacyjnego „Zdalna szkoła”, w ramach którego samorządy mogły wnioskować 
o środki na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla uczniów i nauczycieli. Niemniej program ten nie wystarczył 
jak dotychczas do zaspokojenia potrzeb, o czym świadczy fakt, że z uwagi na niezapewnienie wszystkim 
uczniom komputerów MEN wprowadziło możliwość powrotu do szkoły przez tych uczniów, którzy nie mają 
warunków do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19. Należy jednak wskazać że rozwiązanie to, choć 
tańsze od wyposażenia uczniów w komputery, niesie ryzyko zwiększenia transmisji wirusa SARS-COV-2 i osła-
bienia działań zmierzających do opanowania pandemii COVID-19. 

Drugim wyzwaniem dla nauki zdalnej są kompetencje nauczycieli – zaledwie 15% z nich miało jakiekol-
wiek doświadczenia z edukacją zdalną a wiosną 2020 r. tylko połowa prowadziła zdalne lekcje „na żywo” 
przez platformy takie jak MS Teams, Zoom, czy Google Meet. Pozostali głównie wysyłali uczniom zadania 
do samodzielnej nauki i linki do materiałów edukacyjnych139. Z drugiej strony, edukacja zdalna stała się 
impulsem do podwyższenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, rozwoju form edukacji zdalnej, wzmocnie-
nia współpracy pomiędzy nauczycielami (online) i przypuszczalnie też do wzmocnienia udziału nauczycieli 
w organizacji pracy szkoły, wzrostu zainteresowania rodziców edukacją dzieci, i stwarza szanse do trans-
formacji oświaty w kierunku adaptacji do wyzwań XXI w. Już w kolejnym semestrze (wrzesień-październik 
2020) nastąpiła poprawa zastosowania TIK w edukacji zdalnej, w tym odsetek nauczycieli prowadzących 
zdalne lekcja „na żywo” wzrósł znacząco (MS Teams: 53% w klasach 1-3 SP, 62% w klasach 4-8 SP, 66% 
w LO, 68% w technikum, 58% w szk. branżowych, Google Classroom: od 36% do 45% w zal. od typu szkoły, 
inne platformy: 68% w klasach 1-3 SP, 63% w klasach 4-8 SP, 63% w LO, 60% w technikum i 73% w szkołach 
branżowych). 

W niektórych przypadkach to nauczyciele uczyli się używania platform cyfrowych od swoich uczniów, zwł. 
pod tych grających w gry. Z drugiej strony edukacja zdalna ujawniła specyficzne deficyty kompetencji cyfro-
wych u uczniów, w zakresie obsługi tych narzędzi, które z ich perspektywy są już anachroniczne (niektórzy 
uczniowie, którzy korzystają z popularnego komunikatora, nie umieli korzystać z poczty elektronicznej) lub 
są bardziej zaawansowane (zalogowanie się na nową dla nich platformę). Doświadczenia te ujawniły braki 
w osiąganiu efektów zawartych w podstawie programowej z przedmiotu „informatyka”140. Deficyty te są jed-
nak nadrabiane, a jak sugerują wyniki badania PISA 2015 i PISA 2018 kompetencje cyfrowe uczniów istotnie 
będące w 2015 barierą udziału w ww. badaniu, w kolejnych latach szybko się poprawiają. 

137 Biernat, M. i inni, Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020. 
138 Plichta, P., Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań, [w:] Pyżalski, J. (red.) 
Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa 2020. 
139 Tamże. 
140 Tamże. 
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Podstawa programowa 

Zarówno projekt podstawy programowej przekazany do konsultacji społecznych, jak i obowiązująca pod-
stawa programowa została oceniona negatywnie przez ekspertów – przedstawicieli instytucji z sektora 
edukacji. Do projektu podstawy programowej zgłosili uwagi w szczególności pedagodzy i naukowców 
– dydaktycy z poszczególnych dziedzin141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151. O obowiązującej podstawie programo-
wej wypowiadała się część tych specjalistów, którzy wzięli udział w konsultacjach152 153, autorzy raportów 
nt. edukacji154 155 156, specjaliści z Komisji Europejskiej157, rzecznicy: Praw Dziecka158 i Praw Obywatelskich159 

i eksperci uczestniczący w badaniu delfickim160. Uwagi do projektu podstawy i do obowiązującej podstawy 
dotyczą jej koncepcji, organizacji treści i ilości treści (wymagań szczegółowych). Należy przy tym zdać sprawę 
z faktu, że postrzeganie postawy programowej przez MEN i przez stronę społeczną (nauczycieli, rodziców, 
ekspertów, naukowców, badaczy) jest tak silnie rozbieżne, że można tu mówić o głębokim konflikcie i ogra-
niczoności obszarów, co do których strony by się zgadzały. Jednocześnie jak wynika z komunikacji ewaluatora 
z przedstawicielami obu stron, obydwu nie można odmówić dobrych intencji i starań o jakość wykształcenia 
uczniów. Wizje kształcenia są natomiast silnie rozbieżne, odmienne też są wskazywane przyczyny dla tych 
problemów, co do występowania których strony się zgadzają. 

Zasadnicze kontrowersje dotyczą założeń i organizacji podstawy programowej, a zwłaszcza tego, czy i na ile 
prowadzi ona do rozwijania kompetencji kluczowych, nie tylko podstawowych, ale zwłaszcza przekrojo-
wych (horyzontalnych) i złożonych. W związku z pojawiającymi się głosami krytycznymi MEN opracowało 
materiały wykazujące, że wszystkie kompetencje kluczowe, tak te w ujęciu Komisji Europejskiej, jak i Zinte-
growanej Strategii Umiejętności, są w podstawie ujęte. Jednocześnie przyznało, że są one silniej wyekspo-
nowane na poziomie wymagań ogólnych: „Umiejętności przekrojowe (transferowalne) są w sposób niero-
zerwalny związane z wymaganiami podstawy programowej, zwłaszcza wymaganiami ogólnymi”161. Ujęcie 
pełnego katalogu kompetencji kluczowych na poziomie wymagań ogólnych jest bezdyskusyjne. 

141 Polskie Towarzystwo Matematyczne, Uwagi do projektu podstawy programowej. 
142 Turski Ł., Opinia o Podstawie Programowej z Fizyki dla klas IV-VIII wg. Publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 
01.12.2016. 
143 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ, Opinia o projekcie podstawy programowej do języka 
polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. 
144 Opinia Komitetu Nauk o Literaturze PAN o projekcie podstawy programowej języka polskiego do liceum ogólnokształcącego 
i technikum. 
145 Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM, Uwagi do projektu podstawy programowej z dnia 
30 listopada 2016 roku: „Język polski - szkoła podstawowa - klasy IV – VIII”. 
146 Uwagi Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych (SNPPiT) do Projektu z dnia 5 lipca 2017 r. Roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 
147 Polskie Towarzystwo Historyczne, Uwagi do projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 grudnia 2016 r. 
148 Uchwała Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2017. 
149 Dzierzgowska, A., Laskowski, P., Opinia o projekcie podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej; Społeczny 
Monitor Edukacji. 
150 Dzierzgowska, A., Laskowski, P., Opinia o projekcie podstawy programowej przedmiotu historia dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum; Społeczny Monitor Edukacji. 
151 Fazlagić, J., Szkoła dla Innowatora. Ekspertyza, SCIENTIA-VIS /Oxford Research, Poznań 2017. 
152 Biedrzycki K., Absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej. Projekt wpisany w tekst podstawy programowej, Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia Tom 10 Nr 285, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2019. 
153 Funkcje wychowawcze szkoły i edukacja moralna w Polsce (zapis debaty przeprowadzonej w Szkole Głównej Handlowej) War-
szawa 2019. 
154 Grudzińska, Z., Kazimierczyk, I., Ogrodzińska, T., Pacewicz, A., Plan dla edukacji. Raport, Obywatele dla Edukacji, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Warszawa 2018. 
155 Bober, S., Jesionowska, A., Jesionowski, P., Piekutowski J., Prawdziwa reforma edukacji, Nowa Konfederacja, Warszawa 2018. 
156 Nyka M., Oleksiak M., Starczewska K., Trojanowska J., Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty. 
Propozycja przyszłego systemu edukacji, Koalicja NIE dla chaosu w szkole, Gdańsk 2019. 
157 Dokument roboczy Służb Komisji „Sprawozdanie krajowe – Polska 2020” {COM(2020) 150 final}, op. cit. 
158 Rzecznik Praw Dziecka, Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej, ZEW.422.26.2018.KD. 
159 Rzecznik Praw Obywatelskich: RPO o ogromnej liczbie prac domowych: potrzebna interwencja resortu edukacji, Warszawa 2019. 
160 Przedstawiciele Centrum Nauki “Kopernik”, Centrum Cyfrowego I centrum Edukacji Obywatelskiej. 
161 Zmiany programowe w polskim systemie oświaty. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Materiał informacyjny MEN, 
Warszawa 2020. 

https://ZEW.422.26.2018.KD
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Dyskusje toczyły się natomiast i toczą wokół tego, czy i na ile wymagania szczegółowe podstawy progra-
mowej sprzyjają kształtowaniu kompetencji kluczowych ujętych w wymaganiach ogólnych. Według MEN 
kompetencje kluczowe, w tym przekrojowe mogą być rozwijane poprzez realizację wszystkich wymagań 
szczegółowych, i aby to wykazać i zapewnić, MEN przygotowało matryce powiązań kompetencji kluczowych 
z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów, w ramach dokumentacji konkursowej na opracowa-
nie programów kształcenia. Niemniej, jak wynika z uwag zgłoszonych do projektu podstawy programowej, 
projekt ten nie zapewniał optymalnych warunków do rozwoju kompetencji złożonych i horyzontalnych (prze-
krojowych). Analiza sprawozdania z konsultacji społecznych wykazuje, że MEN ulepszył podstawę uwzględ-
niając część uwag szczegółowych, natomiast kluczowe problemy nie zostały rozwiązane. 

Do kluczowych problemów należy przywrócenie w obowiązującej podstawie kształcenia ściśle podzie-
lonego na przedmioty w ujęciu tradycyjnie rozumianych podzielonych dyscyplin akademickich, oraz 
– na poziomie wymagań szczegółowych – nacisk na wiedzę teoretyczną, przy niedostatku pogłębionego 
rozumienia świata oraz praktycznego wymiaru kompetencji kluczowych jako mających zastosowanie 
w życiu codziennym. „W opinii wielu ekspertów i nauczycieli nowa podstawa programowa dla ośmioletniej 
szkoły podstawowej pod względem metodycznym cofnęła polską szkołę o kilkadziesiąt lat. Kładzie bowiem 
nacisk na pamięciowe opanowanie określonego zakresu informacji z niepowiązanych ze sobą dyscyplin wie-
dzy, a nie na rozwijanie samodzielnego i krytycznego myślenia uczniów”162. Na poziomie szkoły ponadpod-
stawowej jest podobnie, w szczególności, jak uzasadnia MEN: „Wydłużenie o 1 rok okresu nauki w liceum 
(również w technikum) oraz istotne zmiany w organizacji kształcenia w tym typie szkoły umożliwiły powrót 
do klasycznego kształcenia przedmiotowego, w ramach którego uczeń zdobywa wiedzę ogólną z każdej 
dziedziny nauki”. Strona rządowa i społeczna są zgodne, że tak się stało, ale rozbieżnie oceniają, czy była 
to dobra zmiana (nie została ona cofnięta w ramach poprawek po konsultacjach, uwagi te pozostają więc 
w mocy). W ocenie naukowców – specjalistów ds. dydaktyk przedmiotowych –problem stanowi rozbicie 
wiedzy, zwł. przyrodniczej, na przedmioty (w tym likwidacja przedmiotu „przyroda”), a wewnątrz przed-
miotów – nie tylko przyrodniczych – dobór i podział treści kształcenia niesprzyjające rozumieniu powiązań 
wewnątrz dyscyplin naukowych i pomiędzy nimi, ani powiązaniu teorii z jej praktycznymi zastosowaniami 
w sposób zgodny ze współczesnymi interdyscyplinarnymi podejściami naukowymi i ani ze współczesną 
wiedzą pedagogiczną163 164 165. MEN częściowo potwierdza obserwacje specjalistów wypowiadających się 
o podstawie, pisząc w raporcie z konsultacji społecznych, że jednym z założeń było zastąpienie „począwszy 
od klasy V szkoły podstawowej, idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową”166. 

Ponadto, niewystarczający nacisk położono na rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji (w tym formułowania przekazu, słuchania), które co więcej jest wymagane głównie w odniesie-
niu do języka polskiego, choć ta kompetencja kluczowa ma w ujęciu Rady UE wymiar interdyscyplinarny. 
Deficyt ten stwierdzono zarówno w odniesieniu do projekt podstawy167, jak i obowiązującej podstawy168. 
Jest on bezpośrednio związany z bardziej akademickim, niż praktycznym ujęciem kompetencji językowych, 
co – na poziomie wymagań ogólnych – ujawnia rozbieżność pomiędzy rozumieniem podstawowych kompe-
tencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji przez twórców podstawy i przez Radę UE. „Kim zatem 
będzie absolwent ośmioklasowej szkoły podstawowej, jeśli zostanie konsekwentnie i bez luk wyedukowany 

162 Nyka M., Oleksiak M., Starczewska K., Trojanowska J., Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty. 
Propozycja przyszłego systemu edukacji, Koalicja NIE dla chaosu w szkole, Gdańsk 2019. 
163 Turski, Ł. Opinia o Podstawie Programowej z Fizyki dla klas IV-VIII wg. Publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 
01.12.2016. 
164 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ, Opinia o projekcie podstawy programowej do języka 
polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. 
165 Nyka M., Oleksiak M., Starczewska K., Trojanowska J., Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty. 
Propozycja przyszłego systemu edukacji, Koalicja NIE dla chaosu w szkole, Gdańsk 2019. 
166 Raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogól-
nego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 
dla szkoły policealnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2017. 
167 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ, Opinia o projekcie podstawy programowej do języka 
polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. 
168 Biedrzycki K., Absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej. Projekt wpisany w tekst podstawy programowej, Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia Tom 10 Nr 285, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2019. 
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w zgodzie z podstawą programową? Będzie kompetentnym znawcą języka i literatury. Będzie kandydatem 
na studenta polonistyki, może nawet na eksperta. Wykaże się pokaźną wiedzą. Jeśli posiądzie umiejętności, 
będą to w dużej mierze eksperckie umiejętności analityczne. A jeśli będzie potrafił się na przykład wypowie-
dzieć, to głównie dlatego, że będzie wiedział, jaka jest pożądana konstrukcja wypowiedzi, jakie są zasady 
poprawności językowej, jakie są reguły gramatyki i ortografii. Trudno natomiast coś stwierdzić o postawach 
tego doskonałego absolwenta, bo jedyna wpisana w tekst dokumentu postawa polega na scjentystycznym, 
chłodnym przyglądaniu się językowi i literaturze jako przedmiotowi badania, nie użycia i nie przeżycia”169. 
W obszarze kompetencji informacyjnych w uwagach do projektu podstawy zgłaszano też słaby nacisk 
na odróżnianie faktów od opinii, w obowiązującej podstawie jest ono zapisane, ale tylko w odniesieniu 
do przedmiotu biologia (a w przypadku języka polskiego – odróżnianie informacji od opinii) i jako ogólne 
wymaganie dla absolwenta szkoły branżowej. Twierdzono też, że w podstawie słabo obecna jest też eduka-
cja medialna i świadome korzystanie z zasobów internetowych jako źródeł wiedzy. W istocie wykorzystanie 
mediów, w tym internetowych, jest obecne w ramach zalecanych metod realizacji podstawy. Niedowartoś-
ciowane są natomiast kompetencje kulturowe, w tym słabo zaakcentowana jest znajomość historii spo-
łeczno-gospodarczej i postawy wrażliwości wobec różnorodności społeczno-kulturowej. 

Utrzymującym się problemem w polskiej edukacji, silnie obecnym też w obowiązującej podstawie pro-
gramowej, jest model transmisyjny – nacisk na podawanie wiedzy „gotowej do przyswojenia”, a nie 
na aktywne dochodzenie uczniów do niej poprzez doświadczenie (w tym eksperyment), analizę (w tym 
materiałów źródłowych), rozumowanie i wnioskowanie. Dobrane treści (np. lektury, wydarzenia histo-
ryczne) lub sposób ich organizacji (rozdzielenie treści przyrodniczych) obniżają potencjał edukacji do roz-
wijania przez uczniów żywego i trwałego zainteresowania daną dziedziną. Oczywiście zapisy podstawy nie 
wykluczają stosowania metod aktywizujących, a nawet obejmują wymagania dot. analizowania informacji 
z różnych źródeł i wyciągania wniosków (wymagania ogólne dla przedmiotu historia), projektowania i pro-
wadzenia doświadczeń (chemia, biologia) oraz zalecenia dot. metody projektu. Natomiast wielość wymagań 
dotyczących przyswajania wiedzy sytuuje model transmisyjny na pierwszym planie. 

Ilość wymagań w podstawie programowej i organizacja nauki 

Dla rozwoju procesów uczenia się opartych na relacjach z uczniami i na potrzebach uczniów, w tym 
potrzebach dopasowania tempa nauki do ich możliwości, oraz dla kształtowania kompetencji kluczo-
wych, w tym horyzontalnych, potrzebny jest czas. Moderowanie przez nauczyciela konstruowania wiedzy 
i kompetencji przez samych uczniów na podstawie doświadczeń, refleksji i wyciągania wniosków jest bar-
dziej czasochłonne od konwencjonalnego wykładu i ćwiczeń zorientowanych na realizację, niezgodnej ze 
współczesną wiedzą o procesach uczenia się, koncepcji „przyswajania wiedzy”. Czas, jaki mają nauczyciele 
i uczniowie na ten proces, jest wyznaczony przez zakres wymagań określonych w podstawie programowej 
i liczbę godzin w ramowych planach nauczania. W tych ramach nadal wiele zależy od inwencji i kompetencji 
nauczyciela, ale uwarunkowaniem jakie stanowi podstawa i ramowy plan jest nie mniej ważne. 

W ekspertów opracowujących badania170 171 172 173 oraz uczestniczących w badaniu delfickim powtarzały się 
stwierdzenia o „przeładowaniu” podstawy programowej, tj. niewspółmierności wymagań do liczby godzin 
i do możliwości intelektualnych i emocjonalnych uczniów będących na określonych etapach rozwojowych, 
i zmniejszeniu możliwości dostosowania przez nauczycieli procesu dydaktycznego do potrzeb uczniów 
(indywidualizacji). Rodzi to obawy lub prowadzi do wprost wyrażonych wniosków o braku możliwości 
rzetelnego opanowania wymagań podstawy przez uczniów, zwłaszcza tych osiągających niższe wyniki, 
i o ryzyku pozorowania rozumienia zagadnień i rozwoju umiejętności poprzez „przerobienie” materiału. 

169 Tamże. 
170 Grudzińska, Z., Kazimierczyk, I., Ogrodzińska, T., Pacewicz, A., Plan dla edukacji. Raport, Obywatele dla Edukacji, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Warszawa 2018. 
171 Bober, S., Jesionowska, A., Jesionowski, P., Piekutowski J., Prawdziwa reforma edukacji, Nowa Konfederacja, Warszawa 2018. 
172 Nyka M., Oleksiak M., Starczewska K., Trojanowska J., Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty. 
Propozycja przyszłego systemu edukacji, Koalicja NIE dla chaosu w szkole, Gdańsk 2019. 
173 Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020. 
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Z perspektywy MEN wymagania szczegółowe nie zostały, względem poprzedniej podstawy, rozszerzone, lecz 
tylko bardziej precyzyjnie opisane, po to by lepiej służyły jako punkt wyjścia do przygotowania arkuszy egza-
minacyjnych. Co więcej – jak wynika z wywiadu przedstawicielem MEN – założeniem prac nad podstawą 
programową było przygotowanie takiej ilości wymagań, by ich realizacja zajęła 80% godzin, a pozostały czas 
mógł być przeznaczony np. na powtórzenia, sprawdziany, czy pracę projektową. Nie udało się spełnić tego 
założenia. Zbadano skalę problemu i ustalono, że „Nauczyciele przyznają, że nie są w stanie zrealizować cało-
ści treści programowych podczas lekcji. Omawiają na zajęciach około 60% treści, co wymusza na uczniach 
zdobywanie nowej wiedzy w domu.”174. 

Jak wynika z badań175 176 177, zadania domowe mogą wpływać korzystnie na osiągnięcia uczniów, przy 
czym wpływ ten jest różny w zależności od wieku i przedmiotu. Korzyści występują zwłaszcza u uczniów 
starszych i w przypadku matematyki. Jednak ilość czasu poświęcanego przez polskich uczniów na prace 
domowe znacznie przekracza rekomendowaną, mimo że dodatkowy czas nie wnosi już wartości doda-
nej. Dłuższy czas poświęcony na odrobienie pracy domowej przekłada się nie na lepsze, lecz na gorsze 
wyniki. Wprawdzie więcej czasu na pracę domową poświęcają ci uczniowie, którym opanowanie materiału 
przychodzi trudniej, ale negatywny wpływ wydłużonego czasu występuje nawet przy wyeliminowaniu 
wpływu uprzednich osiągnięć. Obciążenie uczniów zadaniami domowymi przyczynia się do przemęczenia 
i zachwiania zdrowia rozumianego zgodnie z definicją WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, 
utrudnia uczniom udział w życiu rodzinnym i rówieśniczym i prowadzi do naruszenia prawa dziecka do 
wypoczynku, czasu wolnego i zabawy. Na pracę domową więcej czasu poświęcają uczniowie z rodzin 
o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, obciążenie pracami domowymi powiększa więc nierówności 
edukacyjne obniżając szanse uczniów, którzy mają gorsze warunki do ich odrabiania (np. czasowe, lokalowe, 
rodzinne, brak komputera). Przekłada się to na zwiększanie nierówności osiągnięć, jednak mniejsze w tych 
krajach, które zapewniają uczniom lepsze warunki do odrabiania zadań w szkole po lekcjach (ważna rola 
świetlic). Uczniowie, którzy rzadziej odrabiają prace samodzielnie, w tym korzystają z pomocy rodziców, 
poświęcają na nie więcej czasu i osiągają gorsze wyniki. Tymczasem wpływ rodziców jest korzystny, gdy ma 
charakter pośredni – motywujący. 

Praktyka pokazuje, że uczniowie są bardzo obciążeni nauką, w tym pracami domowymi. W związku z tym 
trwa debata społeczna, której przejawem są m. in. skargi rodziców do Rzecznika Praw Dziecka i przedsię-
wzięcia wspierające określanie przez społeczności szkolne: po co, jakie i w jakiej ilości prace będą zadawane. 
Problem jest tak poważny, że apelowali w tej sprawie do MEN nie tylko przedstawiciele organizacji społecz-
nych, ale też rzecznicy Praw Dziecka178 i Praw Obywatelskich179. Przyczyny tego obciążenia, w tym, zadawania 
zbyt dużej ilości prac domowych, są dwojakie. Co do jednej zgadza się tylko strona społeczna, i jest to tj. 
opisany powyżej nadmiar wymagań w podstawie programowej, skutkujący zadawaniem prac domowych 
sprowadzających się do przerobienia materiału, na który zabrakło czasu na lekcji180. W kwestii drugiej przy-
czyny, jaką jest podejście nauczycieli do zastosowania zadań, w tym prac domowych, zgadzają się zarówno 
badacze, organizacje społeczne, jak i przedstawiciele MEN, ale ci ostatni są zdania, że problem nie jest aż tak 
nasilony, a tam gdzie występuje, leży po stronie nauczyciela181 182. Niekorzystne praktyki nauczycieli, to zada-
wanie prac nawykowo, bez jasnego celu, kierowanie się gotowymi programami i materiałami dydaktycz-
nymi (w tym bogactwem kart pracy przygotowywanych przez wydawnictwa) raczej niż samą tylko podstawą 
programową. Zadania, w tym te domowe, zbyt często sprowadzają się tylko do odtwarzania wiedzy (co 
wpisuje się w model transmisyjny), są schematyczne a przez to nudne i nieprowadzące do uczenia się 

174 Lewicka-Zelent A., Zubrzycka-Maciąg T., Kwiatkowski P., Trojanowska E., Sytuacja uczniów klasy VII 
Zreformowanej szkoły podstawowej. Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii młodzieży, rodziców, 
nauczycieli i dyrektorów szkół, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018. 
175 OECD, PISA 2018 results (Volume V): Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paryż 2020. 
176 Grygiel P., O pracach domowych – czyli, czy więcej znaczy lepiej?, 2015, [w:] Dolata, R., Grygiel, P., Jankowska, D. M., Jarnutowska, 
E., Jasińska-Maciążek, A., Karwowski, M., Modzelewski, M., Pisarek, J., Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania 
w klasach IV – VI, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
177 Grudzińska, Z., Kazimierczyk, I., Ogrodzińska, T., Pacewicz, A., Plan dla edukacji, op. cit. 
178 Rzecznik Praw Dziecka, Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej, ZEW.422.26.2018.KD. 
179 Rzecznik Praw Obywatelskich: RPO o ogromnej liczbie prac domowych: potrzebna interwencja resortu edukacji, 2019. 
180 Lewicka-Zelent A., Zubrzycka-Maciąg T., Kwiatkowski P, Trojanowska E., Sytuacja uczniów klasy VII…, op. cit. 
181 Odpowiedź MEN 1 lipca 2019 na apel RPO, sygn. DKO-WEK.4019.22.2019.MR. 
182 Wywiad z przedstawicielami MEN. 

https://DKO-WEK.4019.22.2019.MR
https://ZEW.422.26.2018.KD
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na głębokim poziomie. Rekomendowano zadania mające jasny (w tym dla uczniów) cel, rozwijające i zara-
zem wykonalne (w „strefie najbliższego rozwoju”) w tym zindywidualizowane, interesujące (w tym poprzez 
elementy samodzielnego wyboru zagadnień i sposobów pracy), mające przełożenie na rzeczywistość, 
z uwzględnieniem współpracy w małych grupach oraz oceniane w sposób dostosowany do rozwijanych 
kompetencji183 184. Podobne postulaty dotyczące modernizacji dydaktyki są formułowane nie tylko w odnie-
sieniu do prac domowych, ale i metod dydaktycznych na lekcjach. 

W kwestii organizacji nauki pojawił się jeszcze jeden wątek: w ramach badania delfickiego wskazano, że lek-
cje rozpoczynają się za wcześnie lub za późno. Zważywszy na odkrycia dot. biologicznego rytmu dobowego 
wydzielania melatoniny w mózgu nastolatków należy stwierdzić, że istotnie rozpoczynanie lekcji o godz. 8 
rano jest niekorzystne dla ich zdrowia i skutecznego uczenia się185. Wskazywano też, że trwająca 45 minut 
jednostka lekcyjna jest za krótka by uczyć się w sposób pogłębiony i aktywny186. 

Podsumowując powyższe ustalenia należy, że kluczowym problemem społecznym w obszarze edukacji 
ogólnej, który nie został przewidziany do objęcia interwencją EFS, jest obowiązująca treść podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. Jej zmiana, a w szczególności przeformułowanie i ograniczenie listy 
wymagań koniecznych (wyodrębnienie fakultatywnych) na rzecz ich dogłębnego zrozumienia tworzącego 
fundamenty do uczenia się w przyszłości, jest podstawowym warunkiem by stworzyć w szkole przestrzeń 
dla rozwijania przez uczniów kompetencji kluczowych, indywidualizacji procesów uczenia się i rozwoju ludzi 
zainteresowanych dziedzinami nauki i korzystających z nich w sposób twórczy w nowoczesnej gospodarce 
i społeczeństwie. Natomiast drugi problem, tj. niedostatki dydaktyki, jest objęty interwencją RPO i KPO 
EFS+. 

Warto zaznaczyć, że planowane ograniczenie wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. wypracowywane 
w związku z uznaniem przez MEN faktu (podkreślanego przez nauczycieli187), że edukacja zdalna nie może 
być równie obszerna i równie skuteczna jak stacjonarna, jest pierwszą próbą podzielenia wymagań pod-
stawy programowej na kluczowe i pozostałe. Chociaż zapowiedziano, że ograniczenie to dotyczy tylko 
2021 r., jest ono eksperymentem, którego efekty warto przeanalizować i wykorzystywać do opracowania 
w przyszłości podstawy programowej, która obejmowałaby wyodrębnione minimum osiągalne dla wszyst-
kich i treści rozszerzające dla uczniów, którzy lepiej sobie radzą z nauką lub wybrali określony profil kształce-
nia. Idea takiej podstawy programowej jest w MEN promowana przez zespół opracowujący „Model Edukacji 
dla Wszystkich188”, spotyka się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem departamentu odpowiedzialnego 
za podstawę programową, uznającego to za niewykonalne. W ocenie ewaluatora jest sprawą kluczową, by 
wewnątrz ministerstwa wypracowano w tej sprawie wspólne rozumienie problemu i wspólną koncepcję 
podstawy stwarzającej każdemu uczniowi warunki do osiągania sukcesów edukacyjnych. 

Absolwenci 

Ponadto, odnosząc się do liczby i układu godzin w ramowych planach nauczania należy stwierdzić, że w oce-
nie części ekspertów opiniujących projekty podstaw programowych liczba godzin jest za mała by móc roz-
winąć kompetencje wymienione w podstawie. Wprawdzie przeważa opinia, że to nie godzin jest za mało, 
lecz wymagań – za dużo, ale pojawiają się też głosy przeciwne. Rozważając zasadność poszerzania lub 
zmniejszania liczby wymagań szczegółowych lub podziału treści na podstawowe i rozszerzające należy wziąć 
pod uwagę perspektywę przedstawicieli szkolnictwa wyższego189, z których część wskazuje, jako problem 
w obszarze edukacji ogólnej, niewystarczające przygotowanie kandydatów i początkujących studentów 

183 Rzecznik Praw Obywatelskich, Obywatele dla Edukacji, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych, #zadaNIEdomowe. Mniej, ale lepiej. Opracujmy szkolne zasady zadawania prac domo-
wych!, Warszawa 2018. 
184 Grudzińska, Z., Kazimierczyk, I., Ogrodzińska, T., Pacewicz, A., Plan dla edukacji, op. cit. 
185 Kelley P., Lockley S. W., Foster R. G., Kelley J., Synchronizing education to adolescent biology: ‘let teens sleep, start school later’, 
Learning, Media and Technology, 40:2, 210-226, Taylor & Francis, Londyn 2015. 
186 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
187 Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020. 
188 Dawniej zwany “Modelem Edukacji Włączającej”. 
189 Udzielających wywiadu w ramach analizy obszaru „szkolnictwo wyższe”. 
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do podjęcia nauki na poziomie wyższym. W związku z tym na części kierunków koniecznością jest organi-
zacja zajęć wyrównawczych dla studentów pierwszego roku. Jeżeli zestawić tę informację z wiedzą o tym, 
że wymagania podstawy programowej są zbyt obszerne dla wielu uczniów, a zwłaszcza dla tych z trudnoś-
ciami w uczeniu się, to pojawiają się pytania o szereg kwestii, a w szczególności, czemu ma służyć kształ-
cenie ogólne. W tradycyjnym modelu, przy obowiązywaniu którego wykładowcy wyżej oceniali wstępne 
kompetencje studentów, kształcenie ogólne na poziomie średnim nawiązywało do modelu akademickiego 
i służyło przygotowaniu do studiów. Obecnie również temu służy, a nowa podstawa programowa kładzie 
na to większy nacisk. Jednocześnie rośnie świadomość tego, że nie jest optymalne, by wszyscy szli na studia 
zwłaszcza na o profilu akademickim. Dla uczniów ze średnim poziomem kompetencji bardziej korzystne 
może być wykształcenie o charakterze zawodowym – branżowe I stopnia, średnie zawodowe (uzyskiwane 
w technikum, szkole branżowej II stopnia, czy szkole policealnej) lub wyższe (licencjat) o profilu praktycz-
nym. Popularność wyboru tych ścieżek rośnie jednak powoli. Wzrasta popularność techników kosztem szkół 
branżowych (dawniej zasadniczych), ale utrzymuje się popularność liceów, bo w społeczeństwie jest świado-
mość, że nadal wykształcenie wyższe daje przewagę na rynku pracy (choć w istocie zarobki poszukiwanych 
fachowców z wykształceniem średnim technicznym w niektórych zawodach bywają wyższe). Należy sądzić, 
że nadal wielu uczniów o przeciętnym poziomie umiejętności wybierze liceum ogólnokształcące i studia. 
Aktualne więc jest wyzwanie różnicowania wymagań w ramach średniej edukacji ogólnej, tak aby pozwa-
lała zdobyć wspólne kompetencje kluczowe w ujęciu przydatnym w życiu codziennym i pracy, a nie tylko 
na ścieżce akademickiej, oraz przygotować się do dalszego kształcenia na różnych poziomach, nie tylko 
na studiach o profilu akademickim. 

Bariery w osiąganiu sukcesu edukacyjnego 

Uczniowie mają nierówny poziom zasobów wpływających na ich szanse osiągania sukcesu edukacyjnego. 
Szczególnie istotne bariery, to te wynikające z kapitału kulturowego (zwłaszcza ze względu na SES, ale też ze 
wzgl. na wychowanie w innej kulturze i języku) lub jakości opieki rodzicielskiej (w takim przypadku mówi się 
o nierównościach edukacyjnych) lub ze względów rozwojowych i zdrowotnych (zagadnienie rozpatrywane 
w kategoriach SPE) 190 191 192. Zgodnie z zaleceniem Rady UE, wszystkie te czynniki są przesłankami eduka-
cji włączającej. Uwzględnia się też uczniów o innego typu SPE ze względu na ich najwyższe kompetencje 
i potrzeby rozwoju na wyższym poziomie niż przeciętny dla ich grupy wiekowej193, a istotą tej edukacji jest 
zapewnienie uczniom wsparcia zgodnie z ich konkretnymi potrzebami. Również według stanowiska MEN, 
edukacja włączająca, to podejście, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób 
uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przy-
szłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie 
społeczne194 – koncepcja ta nie ogranicza się więc do SPE. 

Do grup uczniów mających większe bariery uczestnictwa w edukacji należą też uczniowie, dla których język 
polski nie jest ojczystym: dzieci imigrantów i dzieci romskie. W polskim systemie oświaty nie przewidziano 
dla tych uczniów specjalnie prowadzonej nauki języka polskiego np. połączonej z budowaniem relacji pomię-
dzy rodziną a szkołą przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Stąd w ich przypadku szczególnej wagi nabiera edu-
kacja przedszkolna, ale włączenie ich w tę edukację jest szczególnie trudne ze względu na barierę kulturową. 

190 Czub M., Brzezińska A. I., Czub T., Appelt K., Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej 
i oświatowej, [w:] Polityka Społeczna, numer tematyczny pt.: Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse, Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych, Warszawa 2012. 
191 Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru 
nauczania (2018/C 195/01). 
192 Dolata R., Jarnutowska E., Czynniki statusowe a wyniki nauczania, [w:] Dolata, R. (red.), czy szkoła ma znaczenie. Zróżnicowanie 
wyników nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym oraz jego pozaszkolne i szkolne uwarunkowania (t. 2), Instytut Badań Eduka-
cyjnych, Warszawa 2014. 
193 Ta grupa jest określana jako uczniowie „zdolni”. Ponieważ jest to określenie stygmatyzujące pozostałych uczniów i sugerujące 
przewagę czynników wrodzonych a przesłaniające nierówności szans (uczniowie „zdolni” mogli wyrastać często, choć nie musi to być 
regułą, w środowiskach z wysokim kapitałem kulturowym i silnie wspierających), proponujemy mówić o uczniach mających „wysokie 
kompetencje”, „szczególne zainteresowania”, czy „szybko uczących się”. 
194 Strona internetowa: Edukacja włączająca, [dostęp: 03.11.2020]. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-wlaczajaca
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Na etapie edukacji szkolnej występują negatywne zjawiska utrudniające pełny rozwój uczniom mającym 
niższy poziom kompetencji kluczowych (np. podstawy czytania, matematyki, myślenia abstrakcyjnego) 
i odmienny od tego, jakim dysponują nauczyciele, kapitał kulturowy. Uczniowie mający słabsze osiągnię-
cia spotykają się z oceną ich pracy opartą na wypunktowaniu odstępstw od wzorca i nieraz uzupełnionego 
demotywującą krytyką niepowodzeń. Ponadto dochodzi do przypadków stygmatyzacji i segregacji ucz-
niów wewnątrz szkół i klas, w tym: etykietowania uczniów jako słabszych (co, jak udowodniono, następ-
nie przekłada się na ich gorsze wyniki – tzw. efekt Pigmaliona lub efekt Rosenthala195), czy innych (choćby 
ze względu na wygląd, przynależność do określonej grupy, czy mniejszości). Zdarza się nawet tworzenie 
klas zróżnicowanych według przynależności społecznej, czy pochodzenia etnicznego rodzin. Wynika to 
z przekonań i postaw nauczycieli, w tym przywiązania do dyrektywnego modelu nauczania, wartościowania 
indywidualnego sukcesu, deficytów ich kompetencji w tym wiedzy nt. przyczyn i skutków zróżnicowania 
społecznego i kulturowego, deficytów umiejętności indywidualizacji pracy z uczniem, wykorzystywania 
konstruktywnej informacji zwrotnej i budowania relacji z uczniami i rodzicami, z którymi współpraca jest 
trudniejsza, oraz z ilości wymagań programowych generujących brak czasu na pracę z uczniami potrzebują-
cymi pomocy196 197 198 199. 

Przypadki stygmatyzacji zdarzają się w odniesieniu do uczniów wykazującym zachowania określane przez 
otoczenie jako „trudne”, a wynikające z wyniesionych ze środowiska rodzinnego deficytów emocjonalno-
-społecznych. Trudności spotykają też uczniów odróżniających się od innych np. ze względu na swoje nie-
standardowe myślenie, nonkonformistyczne postawy, wygląd, czy przynależność do mniejszości (np. etnicz-
nej, seksualnej), czy subkultury młodzieżowej. Zdarza się np., że szkoły poprzez niezgodne z prawem zapisy 
statutów szkolnych lub praktyki nauczycieli wywierają presję na wygląd uczniów, wykraczającą poza ogólnie 
przyjęte standardy współżycia społecznego (np. dot. higieny), a ingerujące w prawa dziecka do ekspresji 
i wyrażania poglądów200. Zdarzały się też niestety przypadki samobójstw dzieci prześladowanych przez ucz-
niów z racji swojej tożsamości sytuującej je w grupie mniejszościowej. Edukacja równościowa, kształtująca 
postawy akceptacji dla różnorodności i równości wszystkich uczniów bez względu na ich cechy, jest nie 
dość silnie rozwinięta w szkole. Wynika to z przekonań społecznych i kompetencji, w tym wśród nauczycieli, 
ograniczonego ujęcia tej kwestii w podstawie programowej i nasilającej się presji ideologicznej na szkoły 
wywołujące w części szkół „efekt mrożący” a w innych – reakcję odwołującą się do praw uczniów zagwaran-
towanych w Konstytucji i w Konwencji o Prawach Dziecka. Problemy te zostały podniesione przez eksperta 
w badaniu delfickim, jak i są znane z wcześniejszych analiz201. 

Należy dodać, że pandemia COVID-19 pogłębia nierówności edukacyjne. Wiąże się z niższymi szansami ucz-
niów mających złe warunki do nauki zdalnej, a zwłaszcza „wypadającymi” z systemu wskutek braku dostępu 
do komputera lub wsparcia rodziców (w odpowiedzi na ten problem MEN umożliwiło realizację kształcenia 
na odległość w budynku szkoły, co redukuje problem niedostępności sprzętu, ale utrudnia zwalczanie pan-
demii COVID-19). W opinii eksperta uczestniczącego w badaniu delfickim, niektórzy uczniowie będą przez 
najbliższe lata nadrabiali zaległości powstałe w toku edukacji zdalnej i nie wszystkim się to uda. Będzie to 
trwały negatywny wpływ pandemii Oprócz uczniów z rodzin z niższym poziomem SES lub kompetencji rodzi-
cielskich grupą ryzyka są dzieci imigrantów i romskie. 

Zdarza się, że podejście do „słabszych” uczniów przekłada się na dalekie od partnerskich relacje nauczycieli 
z ich rodzicami. Nie jest to regułą w każdym przypadku, ale można stwierdzić, że dla nauczycieli rodziny 
defaworyzowane, w których rodzice są słabo wykształceni a uczniowie są gorzej przygotowani do nauki, 
doświadczają porażek edukacyjnych, tracą wiarę we własne siły i motywację, a czasem reagują aspołecz-

195 Rosenthal R., Jacobson L., Pygmalion in the classroom: teacher expectation and pupils’ intellectual development (Newly expan-
ded ed.). Bancyfelin, Carmarthen, Crown House Pub, Wales 1992. 
196 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
197 Hausner J., (red.), Kurs na edukację, op. cit. 
198 Kowalewski T., Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwer-
sytet Rzeszowski, Rzeszów 2009. 
199 Karwowski M., Jankowska D., czy polska szkoła nie lubi twórczych uczniów?, op. cit. 
200 Stowarzyszenie Umarłych Statutów, strona internetowa: Stowarzyszenie Umarłych Statutów, [dostęp: 03.11.2020]. 
201 Chustecka M., Kielak E., Rawłuszko M., Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! O deficytach systemu edukacji formalnej 
w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 
Warszawa 2016. 

https://umarlestatuty.pl/
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nymi zachowaniami – stanowią problem. Jednocześnie rodzice mają niewielką świadomość swoich praw 
w szkole, a ci o niższym statusie społeczno-ekonomicznym lub ci, którzy mają trudności w wypełnianiu 
swoich zadań wychowawczych bywają niekorzystnie traktowani przez nauczycieli, co wzmacnia ich niechęć 
do kontaktu ze szkołą, np. udziału w wywiadówkach. Jednocześnie nauczycielom brak wsparcia metodycz-
nego i psychologicznego, by móc podołać wymaganiom ze strony systemu oświatowego, organu prowa-
dzącego, dyrekcji, rodziców i pogodzić różne potrzeby uczniów. W szczególności, nauczyciele są oceniani 
przez dyrekcję za oceny uczniów i ich osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, a szkoły 
są oceniane przez organy prowadzące, ale i rodziców i kandydatów za wyniki egzaminów. Należy przypo-
mnieć, że jest to błędne podejście do oceny, gdyż o pracy nauczyciela i szkoły świadczy edukacyjna war-
tość dodana (EWD), czyli różnica względem początkowego poziomu kompetencji, jaką uczniowie z pomocą 
szkoły osiągnęli startując z bardzo zróżnicowanego poziomu i wychowując się w niejednakowo wspierają-
cych środowiskach. W szczególności pracownikom organów prowadzących brakuje tej świadomości202 203 204. 

Związek pomiędzy osiągnięciami szkolnymi i statusem społeczno-ekonomicznym przejawia się także w tym, 
że lepsze wykształcenie zwiększa szanse na sukces na rynku pracy205. Edukacja istotnie może przyczyniać 
się do poprawy szans zawodowych i społecznych nie tylko w przypadku grup w gorszym położeniu (co 
wymaga aktywnego wyrównywania szans), ale szczególnie w przypadku tych z wyższym początkowym 
kapitałem kulturowym, których przedstawiciele samodzielnie korzystają z możliwości edukacyjnych zgodnie 
z indywidualną racjonalnością, np. omijając rejonizację, inwestując w zajęcia pozalekcyjne lub wywierając 
presję na dziecko i szkołę. System oświaty nie równoważy tych tendencji i na kolejnych etapach edukacyj-
nych utrzymuje się dystans pomiędzy uczniami z różnym SES206 207. Tymczasem w rzeczywistości edukacja 
włączająca wszystkich uczniów i wspierająca poprawę osiągnięć najsłabszych sprzyja rozwojowi wszystkich 
uczniów, w tym tych z najwyższymi kompetencjami208 209. Z kolei współpraca w grupie uczniów o różnym 
poziomie kompetencji przyczynia się do poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów o niższych kompeten-
cjach, a dodatkowo wzmacnia kompetencje społeczne uczniów i spójność społeczną210. 

Do najważniejszych czynników wyrównywania szans edukacyjnych należy wczesna edukacja – przed-
szkolna, a nawet opieka żłobkowa. Przynosi ona największe korzyści dzieciom z rodzin o niskim SES, prze-
kładając się na łatwiejszy start szkolny i poprawę późniejszych wyników w edukacji szkolnej. Wnosi też 
jednak wartość dodaną u dzieci z wysokim SES. Udział w edukacji przedszkolnej przekłada się na lepszy roz-
wój intelektualny i emocjonalno-społeczny w porównaniu z dziećmi, które w niej nie uczestniczyły. Liczba 
lat edukacji przedszkolnej ma znaczenie – dzieci uczestniczące w niej przez 3 lata osiągają następnie wyższe 
wyniki edukacyjne od dzieci, które spędziły w przedszkolu tylko rok lub 2 lata. W Polsce dostęp do eduka-
cji przedszkolnej i poziom udziału w niej nadal jest ograniczony ze względu na zbyt małą liczbę placówek 
na obszarach wiejskich, ale też rozpowszechnione przekonania, jakoby dziecko w wieku 3-4 lata lepiej się 
rozwijało pozostając tylko w środowisku rodzinnym. Oprócz niskiego SES, bariery dla rozwoju dzieci wystę-
pują w przypadku deficytów kompetencji emocjonalnych i wychowawczych rodziców. Należy przy tym 
podkreślić, że wsparcie rodziców w rozwijaniu tych kompetencji jest potrzebne już w pierwszych latach 
życia dziecka, a nie tylko w okresie, gdy chodzi ono już do przedszkola lub szkoły211 212. 

202 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
203 Tamże. 
204 Hausner J. (red.), Poza horyzont. Kurs na edukację, op. cit. 
205 Sztanderska U., Grotkowska G., Wykształcenie zawodowe – miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy [w] Sztanderska U., 
Drogosz-Zabłocka E., (red.) Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, Fundacja Rozwoju Systemu Edu-
kacji, Warszawa 2019. 
206 Hausner J. (red.), Poza horyzont. Kurs na edukację, op. cit. 
207 Dolata R., Jarnutowska E., Czynniki statusowe a wyniki nauczania [w:] Dolata, op. cit. 
208 Soriano V., (red.) Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki, Europejska Agencja ds. Specjalnych 
Potrzeb i Edukacji Włączającej, Odense 2014. 
209 Schleicher A., PISA 2018. Insights and interpretations, OECD Publishing, Paryż 2020. 
210 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
211 Brzezińska A., Czub M., Kaczan R., Rycielski P., Znaczenie edukacji przedszkolnej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013. 
212 Czub M., Brzezińska A. I., Czub T., Appelt K., Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem…, op. cit. 
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Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Od 2013 r. nieustannie wzrasta liczba i odsetek dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
na wszystkich etapach edukacji i we wszystkich typach placówek począwszy od przedszkola213. Jednocześ-
nie, choć coraz więcej spośród nich uczyło się w placówkach specjalnych, to procentowo stanowiły one 
coraz mniejszą część dzieci z orzeczeniem. Może to wskazywać na postępy edukacji włączającej, a miej-
scami też wynikać z ograniczonej pojemności placówek specjalnych, choć w skali wojewódzkiej miejsc 
w nich nie brakuje. Zwłaszcza w edukacji przedszkolnej liczba dzieci z orzeczeniami rosła znacznie szybciej 
od liczby dzieci uczęszczających do placówek specjalnych. Wczesna diagnoza specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych oraz edukacja przedszkolna dostosowana do potrzeb dzieci ze SPE (tj. odpowiednie kompetencje 
nauczycieli przedszkolnych i dostosowanie placówek) nadal nie są dostępne w stopniu wystarczającym 
do zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych. Występują też znaczne różnice 
międzywojewódzkie opisane w załączniku do raportu cząstkowego i załączniku tabelarycznym. Natomiast 
w ramach statystyki publicznej brakuje danych, które pozwoliłyby precyzyjnie oszacować skalę zapotrzebo-
wania w gminach na miejsca w przedszkolach, w których warunki i formy nauczania byłyby przystosowane 
do specyfiki poszczególnych SPE (w tym niepełnosprawności). Według analizy NIK214 wzrosła nie tylko liczba 
orzeczeń, ale też opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, natomiast zmniejszyła się liczba opinii 
o potrzebie indywidualnego nauczania, bo od 2017 r. może ono być prowadzone tylko w domu, co nie odpo-
wiada potrzebom części dzieci ze SPE i ich rodzin. Pozostaje wiele do zrobienia w zakresie wsparcia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak już wspomniano, obciążenie wymaganiami szczegółowymi 
utrudnia indywidualizację pracy z uczniem stanowiącą najważniejsze narzędzie edukacji włączającej. Wpro-
wadzone w przepisach od 2017 r. nowe formy diagnozy i zajęć indywidualizujących naukę są realizowane 
przez część szkół, ale jak ustaliła NIK, wiele szkół ich nie realizuje. Wynika to m. in. z braku środków JST 
na opłacenie dodatkowych godzin pracy specjalistów, np. nauczycieli wspomagających, logopedów, nauczy-
cieli prowadzących zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i in., oraz z niewystarczającej autonomii 
dyrektorów szkół w dysponowaniu budżetem. Ponadto zmiana polegająca na ograniczeniu zasad dostępu 
do nauczania indywidualnego – obecnie możliwego tylko w domu, nie w szkole, a wprowadzenie w miejsce 
dawnego nauczania indywidualnego w szkole –zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz drugiej formy 
– zajęć indywidualnych w ramach kształcenia specjalnego – nie odpowiada potrzebom rodziców. Postulują 
oni przywrócenie poprzednich rozwiązań215 216. Z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji 
nadrzędnych wynika, że upatrują oni przyczyn niewystarczającej realizacji zajęć indywidualizujących uczenie 
się przede wszystkim po stronie błędnej interpretacji przepisów, nieporozumień wśród nauczycieli i rodziców 
w kwestii tego czym są ww. trzy formy zindywidualizowane, a także po stronie woli dyrektorów szkół. Wszy-
scy badani nie podzielają perspektywy rodziców, a niektórzy też nie dostrzegają bariery finansowej, tj. faktu, 
że dyrektorzy nie zorganizują dodatkowych zajęć bez dodatkowych środków finansowych lub zwiększenia 
liczby godzin w pensum nauczycielskim. 

Z deficytem środków borykają się też poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP), które (jak wynika 
z ewaluacji217) mając za mało etatów skupiają się na najpoważniejszych przypadkach i nie mogą każdemu 
dziecku korzystającemu z ich pomocy zapewnić pogłębionej diagnozy i w pełni adekwatnej pomocy. Bra-
kuje też po obu stronach wystarczających zasobów kadrowych by mogła się rozwijać współpraca pomiędzy 
poradniami a szkołami. Można przy tym liczyć na poprawę dzięki wdrożeniu realizacji rekomendacji NIK dot. 
wyodrębnienia wagi na pomoc PP w podziale oświatowej części subwencji ogólnej. 

Jak wynika ze sprawozdania MEN za 2019 r. i strony internetowej Ministerstwa, prace prowadzone we 
współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu 
Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju edukacji włączającej zaowocowały 
opracowaniem wstępnych rekomendacji i przeprowadzeniem ich wstępnych konsultacji (raport z konsultacji 

213 Spadki w gimnazjach i ZSZ są pozorne – wynikają z wygaszania tych placówek. 
214 Narodowa Izba Kontroli, Indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych, Warszawa 2020. 
215 Tamże. 
216 Monitor edukacji i kształcenia 2019. Kształcenie i szkolenie. Polska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2019. 
217 Penszko, P. (red.), Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER w obszarze oświaty „Odsetek poradni 
psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
dzięki wsparciu z EFS”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2019. 
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nie został opublikowany), oraz opracowaniem projektu „Modelu Edukacji dla wszystkich” (MEW)218 i skon-
sultowaniem go z innymi resortami i instytucjami publicznymi. Projekt modelu został opublikowany na czas 
konsultacji z partnerami społecznymi, które trwały do 9 grudnia 2020 r.219. Projekt dokumentu zawiera 
na poziomie ogólnych założeń ogólnych odniesienia do szerokiego rozumienia edukacji dla wszystkich 
w duchu podejścia UE, w tym odwołanie do wielu przesłanek tj. edukacji (czynników potencjalnego wyklu-
czenia) w tym takich jak SPE, nierówności społeczno-ekonomiczne, płeć, pochodzenie etniczne i in. oraz 
wskazanie potrzeby niedyskryminacji, indywidualizacji i współpracy. Natomiast już w części dotyczącej opisu 
działań – konkretnych elementów modelu i ich wdrażania, zaproponowano interesującą i kompleksową 
koncepcję wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. We wstępnej ocenie ewalu-
atora jest to wartościowy model, natomiast wymaga on pogłębionej oceny przez specjalistów z zakresu 
edukacji uczniów ze SPE. Z projektu MEW nie można natomiast wyczytać planowanych konkretnych 
działań wyrównujących szanse uczniów, których szanse są niższe z powodu pozostałych przesłanek, np. 
tych z niższym kapitałem społeczno-ekonomicznym, uczniów, których językiem ojczystym nie jest polski 
(migranci, Romowie)220, ani rozwijanie wśród nauczycieli i uczniów pozytywnych, antydyskryminacyjnych 
postaw wobec równości wszystkich bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie społeczne i kulturowe, 
orientację psychoseksualną i inne czynniki. Grupy te są nieobecne na poziomie wdrażania MEW. Jak zazna-
cza przedstawiciel MEN, intencją autorów jest to, by model autentycznie służył wszystkim uczniom bez 
względu na przesłanki niższych szans. W ocenie ewaluatora należy jednak wskazać, że część zaplanowanych 
środków jest adekwatna tylko dla uczniów ze SPE (np. diagnoza/ocena funkcjonalna, pomoc pedagoga 
specjalnego) oraz, że jeżeli konkretne rozwiązania, procedury, zakresy zadań instytucji nie zostaną wprost 
opisane z uwzględnieniem rozwiązań dla migrantów, Romów i szeroko rozumianej edukacji antydyskrymina-
cyjnej (np. motywowania dziewcząt do wyboru kierunków ścisłych, przeciwdziałania etykietowaniu uczniów 
przez nauczycieli jako „słabszych”, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej motywowanej odmiennością 
niektórych uczniów, przeciwdziałania kształtowaniu u uczniów niekorzystnego obrazu siebie z racji własnego 
wyglądu, płci, tożsamości itp.), to istnieje ryzyko, że instytucje nie podejmą takich działań (nie mając ich 
wprost w obowiązkach) lub uznają je za dalszy priorytet, a osoby potrzebujące wsparcia w integracji z powo-
dów innych niż SPE (uczniowie i ich rodziny) nie będą nawet wiedziały o tym, gdzie mogą się zwrócić. 

Problemy psychiczne i stres szkolny 

Wzrasta odsetek dzieci i młodzieży korzystających z pomocy specjalistycznej ze względu na zaburzenia 
psychiczne: w latach 2010-2015 z 1,4% do 1,9% populacji w wieku do 18 lat221. Wzrost liczby korzystają-
cych z pomocy sam w sobie nie jest wskaźnikiem pogorszenia kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, może 
też wynikać z poprawy świadomości społecznej i dostępu do pomocy. Przeważająca część korzystających 
z tej pomocy mieszka w miastach, co należy wiązać z lepszym dostępem do opieki zdrowotnej raczej niż 
z nasileniem problemów222. Jednak niepokojąca jest częstość samobójstw młodzieży w wieku 15-19 lat – 
wg danych Eurostat w 2016 r. było ich 6,57 na 100 tys. osób w tym wieku, podczas gdy średnio w UE: 4,22. 
Umiarkowanie korzystny jest natomiast trend: w porównaniu lat 2011-2015 gdy wskaźnik kształtował się 
powyżej 8, nastąpił znaczny spadek, chociaż w 2017 r. notuje się pogorszenie względem 2016 r. Należy też 
zaznaczyć, że skutki pandemii COVID-19 przyczyniają się do pogorszenia zdrowia psychicznego uczniów, 
nauczycieli i innych dorosłych. W związku z tym m. in. wzrosła potrzeba wsparcia uczniów w rozwijaniu kom-
petencji emocjonalnych, począwszy od nazywania emocji i dzielenia się nimi223 224 225. 

218 Dawniej: „Model edukacji włączającej”. 
219 Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla 
wszystkich osób uczących się, Warszawa 2020. 
220 Tylko w jednym miejscu skrótowo wspomniano o tych uczniach łącząc kwestie innego języka ojczystego i posługiwania się alter-
natywnymi środkami komunikacji ta druga kwestia występuje przy niepełnosprawności a pierwsza dotyczy migrantów i mniejszo-
ści etnicznych. 
221 Obliczenia własne na podstawie danych GUS i: 
Sajkowska M. (red.), Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Fundacja Dajemy Dzie-
ciom Siłę, Warszawa 2017. 
222 Sajkowska M. (red.), Dzieci się liczą 2017, op. cit. 
223 Biernat, M. i inni, Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020. 
224 Kantar, Zdrowie psychiczne Polaków w czasach pandemii Covid-19, AXA, Warszawa 2020. 
225 Pyżalski J., Poleszak W., Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii, [w:] Pyżalski J. (red.) Edukacja w czasach pan-
demii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa 2020. 
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Problemy psychiczne dzieci i młodzieży wynikają z wielu czynników, wśród których istotny udział ma stres 
szkolny. Polscy uczniowie wprawdzie osiągają wysokie wyniki w testach, ale dużym kosztem osobistym. 
W porównaniu do uczniów z większości badanych krajów rozwiniętych polscy uczniowie dużo częściej nie 
mają satysfakcji z nauki, nie wierzą w swoje możliwości, nie lubią szkoły i nie mają w niej poczucia przyna-
leżności226 227. Z porównania wyników badań HBSC z lat 2010, 2014 i 2020 wynika, że ciągle i znacznie wzra-
sta odsetek nastolatków odczuwających duży poziom stresu szkolnego (częściej wśród dziewcząt), wzrasta 
też odsetek tych, którzy nie lubią szkoły228. Czynnikami zwiększającymi odporność psychiczną nastolatków 
są przede wszystkim wsparcie ze strony rodziców i rówieśników229. Niestety relacje rówieśnicze w szko-
łach pogarszają się, spada udział nastolatków oceniających wsparcie ze strony rówieśników jako wysokie, 
a rośnie udział tych, którzy odczuwają niski poziom wsparcia230. Wyniki badań HBSC sugerują, że mogła 
się natomiast obniżyć skala przemocy rówieśniczej, ale nie można o tym stwierdzić z pewnością z uwagi 
na zmianę formuły badania. Jednocześnie przemoc ta występuje, a szkoły niewystarczająco dobrze radzą 
sobie w przeciwdziałaniu jej, o czym świadczą m. in. przypadki samobójstw uczniów spowodowanych m. in. 
cyber-bullyingiem i prześladowaniem ze względu na orientację psychoseksualną. Ponadto, alarmujące są 
dane z badania HBSC wskazujące na najbardziej negatywne wśród wszystkich badanych krajów postrzeganie 
własnego ciała przez polskie nastolatki231. 

Pogarszają się też relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami – obniżył się udział uczniów, którzy odczu-
wają wsparcie ze strony nauczycieli232. Świadczy to o pogorszeniu szeroko rozumianego klimatu szkoły (obej-
mującego m. in. relacje między uczniami oraz uczeń-nauczyciel). Uczniowie i nauczyciele wyrażają potrzebę 
poprawy wzajemnej komunikacji. W szczególności, uczniowie chcą rozmawiać z nauczycielami i pytać ich 
np. o cel danego zadania, możliwość wyboru formy pracy, kryteria oceny. Nauczyciele dostrzegają potrzebę 
podwyższenia swoich kompetencji komunikacyjnych i chcieliby rozwijać podejście empatyczne w stosunku 
do uczniów. Z drugiej strony przy tak wymagającej podstawie programowej zdarza się, że funkcja wycho-
wawcza szkoły cierpi, np. nauczyciele realizują lekcje przedmiotów na godzinach wychowawczych 233. Także 
wśród nauczycieli jest potrzeba poprawy wzajemnych relacji – nie są oni przyzwyczajeni do koleżeńskiej 
współpracy, a zarazem część z nich chce poprawić komunikację i więcej uczyć się od siebie wzajemnie234 235. 

Rodzice 

Trzecią kluczową grupą dla klimatu szkoły są rodzice. Jak już wspomniano, wywodzą się oni z różnych środo-
wisk, mają też zróżnicowane oczekiwania względem dzieci i nauczycieli. W związku z edukacją zdalną zwięk-
szyło się zainteresowanie rodziców edukacją ich dzieci i ich udział w edukacji. W ocenie ekspertów uczest-
niczących w badaniu delfickim ma to wymiar potencjalnie korzystny dla kształtu i jakości edukacji. Z drugiej 
strony, powstał nowy obszar, w którym nauczyciele starają się mierzyć z różnymi i nierzadko wzajemnie 
sprzecznymi oczekiwaniami rodziców236. Nadal też występują różnice oczekiwań rodziców w innych obsza-
rach, np. dotyczących form pracy z uczniami, czy akcentowania przygotowania do egzaminów. W związku 
z dużą ilością prac domowych, nauczyciele spotykają się ze zjawiskiem odrabiania zadań za dzieci i mają 
trudności w przekonaniu tych rodziców do zmiany podejścia na wsparcie w samodzielnej nauce. Z kolei 
z perspektywy rodziców nieraz nauczycielom brakuje otwartości na współpracę z nimi, włączania ich 
w dyskusję i procesy zapewniania jakości edukacji, czy w podejmowanie decyzji. W 2011 r. takie przekonanie 

226 Konarzewski K., Bulkowski K. (red.), TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce 
i przyrodzie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016. 
227 Schleicher A., PISA 2018. Insights and interpretations, op. cit. 
228 Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.), Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC, Instytut Matki i Dzie-
cka, Warszawa 2018. 
229 Sajkowska M. (red.), Dzieci się liczą 2017, op. cit. 
230 Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.), Zdrowie uczniów w 2018 roku…, op. cit. 
231 Raport HBSC 2020 - komunikat prasowy, strona internetowa: Jakie są polskie nastolatki? Raport HBSC 2020, [dostęp: 03.11.2020]. 
232 Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.), Zdrowie uczniów w 2018 roku…, op. cit. 
233 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
234 Tamże. 
235 Zub M. (red.), Bieńkowska Z., Kowalczyk P., Penszko P., Sitek M., Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. II Raport cząstkowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
236 Biernat M. i inni, Edukacja zdalna w czasie pandemii, op. cit. 

https://imid.med.pl/en/news/jakie-sa-polskie-nastolatki-raport-hbsc-2020.
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wyrażała ponad 1/3 rodziców237. Z kolei ze strony nauczycieli zdarzają się głosy, że to (co najmniej niektó-
rzy) rodzice nie chcą uczestniczyć w edukacji dzieci (zwłaszcza tych defaworyzowanych) i współpracować ze 
szkołą238 239. W tych wzajemnych relacjach jest więc nierzadko dużo napięcia i pole do poprawy. Wyzwaniem 
dla szkoły jest też rozwijanie relacji ze społecznością lokalną, współpraca z partnerami, współkorzystanie 
z przestrzeni publicznej. Ważnym krokiem w tym obszarze jest rozwój LOWE. 

Rola dyrektora 

Ponadto należy podkreślić kluczową rolę dyrektora szkoły w kształtowaniu klimatu szkoły, budowaniu 
płaszczyzny porozumienia m. in. z rodzicami, oraz wypracowywaniu wspólnego dla szkoły podejścia do sze-
regu zagadnień w tym wspierania aktywnych metod uczenia się, zastosowania TIK, czy wykorzystania prac 
domowych, a jednocześnie – działanie przez dyrektora w wymagających zewnętrznych ramach zwłaszcza 
przepisów oświatowych i ograniczeń budżetowych240. Eksperci, w tym uczestniczący w badaniu delfickim, 
podkreślają potrzebę zmniejszenia kontroli zewnętrznej i zwiększenia rzeczywistej samodzielności i autono-
mii dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów. 

2.5.3. kompetencje dorosłych. szkolnictwo branżowe i szkoły średnie prowadzące 
kształcenie zawodowe 

Poziom umiejętności i spójność kwalifikacji z rynkiem pracy 

Poziom umiejętności dorosłych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Niski poziom rozumienia tekstu 
występuje u niemal 1/5 osób dorosłych w Polsce, zwłaszcza w grupie wiekowej 55-65 lat, gdzie wskaźnik 
ten rośnie niemal do 1/3. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku myślenia matematycznego241. Polska 
wypada też gorzej niż średnia UE w zakresie kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w najstarszych grupach 
wiekowych. 

Szereg opracowań wskazuje na istniejący od dawna problem niedostosowania kompetencji do potrzeb 
rynku pracy. Mimo podjęcia wielu działań, problem ten nadal jest obecny na polskim rynku pracy. Pola-
kom brakuje wielu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców – zarówno „twardych” umiejętności 
zawodowych, jak i umiejętności interpersonalnych, zarządczych i organizacyjnych (jak wskazuje Bilans Kapi-
tału Ludzkiego – np. takich jak rozwiązywanie konfliktów między ludźmi, koordynowanie pracy innych osób, 
gotowość do częstych wyjazdów i zmiany miejsca pracy etc.). 

W ostatnich latach wystąpiło zjawisko znaczącej imigracji do Polski, m.in. z Ukrainy i Białorusi, którzy mogą 
przyczynić się do wypełnienia luki kompetencyjnej, jednakże istnieje szereg barier językowych, organizacyj-
nych i prawnych np. w zakresie uznawalności kwalifikacji imigrantów242. 

Niedobór kadr w szkolnictwie branżowym i w szkołach średnich prowadzących kształcenie zawodowe 

Niedostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy wyraża się w niedoborach kadr zwłaszcza w budowni-
ctwie, branżach przemysłowych (np. chemiczna, metalurgiczna, spożywcza), branży transportu drogowego, 

237 Kołodziejczak, J., Hernik K., Malinowska K., Rodzice – partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna [w] Polityka Społeczna, numer 
tematyczny pt.: Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012. 
238 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
239 Hernik K., Malinowska K., Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla 
nauczycieli i dyrektorów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
240 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji, op. cit. 
241 OECD, Wyniki badania PIAAC, Wyniki badania PIAAC, [dostęp: 11.10.2020]. 
242 Por. np. Szpakowska J., Buchwald T., Romanowski R., Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy – przyczyny, 
mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych, Optimum (Studia Ekonomiczne), nr 2/2016, Wydział Ekonomii i Finansów, Uni-
wersytet w Białymstoku, Białystok 2016. 

http://www.oecd.org/skills/piaac/publications/
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branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, opieki zdrowotnej, fryzjersko-kosmetycznej, handlowej oraz 
ekonomiczno-administracyjnej; w zawodach takich jak technik spawalnictwa, elektryk, monter konstrukcji 
budowlanych, kierowca mechanik, czy kucharz. Z drugiej strony na polskim rynku pracy mamy nadmiar m.in. 
ekonomistów z wykształceniem wyższym. 

Jedną z przyczyn braku pracowników w zawodach kształconych przez szkoły branżowe jest fakt, że przez 
wiele lat po transformacji ustrojowej system szkolnictwa, ale także uczniowie i rodzice nastawieni byli 
przede wszystkim na osiągnięcie celu, jakim ma być wyższe wykształcenie. Jednocześnie zaniedbano szkol-
nictwo zawodowe (obecnie szkolnictwo branżowe). Osobnym wyzwaniem są braki kadrowe w zawodach 
z branży opieki zdrowotnej medycznych i w branży pomocy społecznej, wskazane już w „Barometrze Zawo-
dów 2020” (wydanym w grudniu 2019 r.)243, a pogłębiające się wraz z rozwojem pandemii. 

Pandemia COVID-19 może oznaczać zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre zawody (np.: w branży hote-
larsko-gastronomiczno-turystycznej), jednak cały czas deficytowe są inne zawody wskazane powyżej. Ozna-
cza to dalszą konieczność wzmacniania kształcenia branżowego oraz kształcenia i szkolenia dorosłych. 

Szkolnictwo branżowe - bariery 

Polskie szkolnictwo zawodowe (obecnie szkolnictwo branżowe) boryka się od lat z problemami wynikają-
cymi z kryzysu i likwidacji szkół w latach potransformacyjnych, jak również z wieloma innymi problemami. 
Pokłosiem tego kryzysu jest spadający odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub 
zasadniczym branżowym (z 28,0% w 2008 do 24,8% w 2019 r., BDL GUS), co przekłada się na negatywne 
skutki na rynku pracy (brak robotników wykwalifikowanych i pracowników technicznych). 

Barierą w rozwoju kształcenia branżowego są między innymi negatywne stereotypy dotyczące szkół bran-
żowych, przekonanie o konieczności zdobycia wyższego wykształcenia, niewystarczająca jakość kształcenia 
w szkołach zawodowych branżowych i występujące tam problemy wychowawcze oraz niedostatki doradztwa 
zawodowego w szkołach podstawowych. 

Problemem wskazywanym od wielu lat w różnych opracowaniach jest niewystarczająca współpraca praco-
dawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. W odpowiedzi na ten problem, w 2018 r. doko-
nano zmian systemowych w szkolnictwie zawodowym – zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone 
w branżowe szkoły I stopnia, które bazują przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Szkoły zasad-
nicze zawodowe zamieniono na dwustopniowe szkoły branżowe, które bazują przede wszystkim na współ-
pracy z pracodawcami. Efekty tych reform na rynku pracy ocenić jednak będzie można dopiero w momencie 
opuszczenia szkół przez kilka roczników absolwentów. 

Polska szkoła, w szczególności ta ponadpodstawowa, cierpi na brak dopływu kadry. Największe prob-
lemy kadrowe w polskim szkolnictwie dotyczą szkolnictwa branżowego, przede wszystkim – nauczycieli 
zawodu. Wzrasta udział nauczycieli stażystów wśród ogółu nauczycieli, co wynika z odpływu części starszych 
kadr na emeryturę. Już w 2013 r. 69% powiatów zgłaszało trudności z pozyskaniem i utrzymaniem dobrze 
wyszkolonej kadry w szkołach kształcących w zawodach244 prowadzących kształcenie zawodowe245. Aktualnie 
na jednego nauczyciela w szkolnictwie zasadniczym zawodowym branżowym przypada 22,7 ucznia, a wg 
prognozy w roku 2024 będzie to 58,9. 

Kadra nauczycielska szkół zawodowych i branżowych, a przede wszystkim nauczyciele zawodu w zbyt 
małym stopniu została objęta wsparciem na poziomie krajowym, a której wsparcie w świetle diagnozy 
przyczyniłoby się do rozwiązania istotnych problemów społecznych. Rosnące braki kadrowe w tym zakresie 
mogą w najbliższych latach przyczynić się do znaczących problemów polskiego kształcenia zawodowego. 
Konieczne są zatem działania przeciwdziałające kryzysowi kadrowemu w szkolnictwie branżowym. 

243 Barometr rynku pracy 2020, WUP w Krakowie na zlecenie MRPiPS, Kraków 2019. 
244 Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce, KOWEZiU, Warszawa 2013. 
245 Tamże. 
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Dostępność szkolnictwa zawodowego/branżowego jest niższa dla kobiet – mężczyźni stanowią znacząco 
wyższy odsetek uczniów szkół branżowych szkół I stopnia niż kobiety. Różnica między płciami jest nieko-
rzystna w porównaniu ze średnią dla UE. Istnieje też szereg barier systemowych, utrudniającym osobom 
z niepełnosprawnościami zdobycie zawodu adekwatnego do potrzeb rynku pracy246. Jak pisze A. Ziętek, 
„System kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami, funkcjonujący w szczególności w szko-
łach branżowych, powinien zapewnić elastyczność kształcenia, indywidualizację, możliwość dokształcania 
i doskonalenia zawodowego oraz większe zróżnicowanie ofert edukacyjnych. Szczególną rolę w aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami mogą odegrać również rozwiązania dotyczące zarówno roz-
szerzenia dostępności do szkół powszechnych jak i doskonalenia doradztwa i poradnictwa zawodowego, 
z uwzględnieniem zainteresowań zawodowych, predyspozycji zawodowych oraz zdolności zawodowych”. 

Jak wskazuje raport OECD247, pandemia COVID-19 wywarła znaczący, negatywny wpływ na szkolnictwo 
branżowe. Szczególnie niekorzystna jest w jego przypadku konieczność zachowania dystansu społecznego, 
co bardzo utrudnia organizację praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, realizacji zajęć w warszta-
tach i laboratoriach. W związku z trudnościami z wprowadzeniem nauczania online w szkolnictwie branżo-
wym, niezbędne jest systemowe wsparcie dla placówek kształcenia zawodowego w zakresie tworzenia 
i wykorzystania platform internetowych i wirtualnych odpowiednich dla kształcenia i szkolenia zawodo-
wego na wypadek kolejnych zagrożeń pandemicznych. 

Do rozwiązania problemów kształcenia zawodowego w Polsce nie wystarczą jednak działania finansowane 
w ramach programów współfinansowanych z EFS. Konieczne jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań 
systemowych i legislacyjnych uelastyczniających system kształcenia, zwłaszcza zawodowego. Przy obec-
nym tempie zmian technologicznych i gospodarczych dostosowanie kształcenia do rynku pracy jest w krót-
kim okresie niemożliwe, co także zniechęca pracodawców do współpracy z instytucjami systemu kształcenia 

2.5.4. uczenie się dorosłych 

Sytuacja w obszarze edukacji dorosłych 

Sytuacja w obszarze edukacji dorosłych jest zróżnicowana w zależności od rozumienia pojęcia edukacji. 
Wiele opracowań (włącznie z rekomendacjami Komisji Europejskiej) wskazuje od lat na zbyt niskie uczest-
nictwo dorosłych Polaków w kształceniu i szkoleniu. Nie jest to jednak diagnoza w pełni trafna. Przeprowa-
dzona analiza ujawnia istotną niespójność między danymi EUROSTAT i GUS wskazujących od lat na niskie 
uczestnictwo dorosłych Polaków w kształceniu i szkoleniu z wynikami reprezentatywnego badania osób 
dorosłych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego248. Badanie to wskazuje, że aż 80% osób w wieku 25-64 roz-
wijało swoje kompetencje w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, i wskaźnik ten nie zmienia się znacząco od 
lat, podczas gdy dane EUROSTAT wskazują, że w ciągu 12 miesięcy przed badaniem w szkoleniu lub kształce-
niu uczestniczyło jedynie 25,5% Polaków (dane z 2016 r.). 

Przeprowadzone badanie jakościowe wskazuje, że rozbieżność między tymi dwoma wskaźnikami wynika 
z „formalnego” rozumienia kształcenia wśród respondentów badań – kojarzy się ono przede wszystkim 
z uczestnictwem w zajęciach w instytucji oferującej usługi edukacyjne. Z tego wynikają niskie wartości 
wskazywane w badaniu BAEL/LFS (GUS/EUROSTAT) – zwłaszcza wskaźnika uczestnictwa osób w wieku 25-64 
w kształceniu w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie (5,0% w Polsce wobec 11,3% w UE w 2019 r.). 
Wskaźnik ten jednak obecnie jest odrzucany, gdyż bazował na stosowanym przez wiele lat podejściu skupio-
nym na „kształceniu”, rozumianym najczęściej jako udział w edukacji formalnej, szkolnej lub akademickiej, 
a także w długotrwałych formach249. Tymczasem edukacja to proces wykraczający poza formalne uczestni-
ctwo w zajęciach szkolnych; podnoszenie kompetencji osób dorosłych odbywa się głównie w miejscu pracy 
i w działaniach społecznych, m.in. na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, i proces ten coraz częściej składa 
się z uczestnictwa w wielu krótkich działaniach. Przyczyną tej zmiany jest rozwój elastycznej edukacji poza-

246 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Dobre Kadry, Wrocław 2014, strona internetowa: Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych, [dostęp: 11.12.2020]. 
247 Schleicher A., The impact of COVID-19 On Education. Insights From Education At A Glance, OECD, Paryż 2020. 
248 Por. Górniak J., Strzebońska A., Worek B., Rozwój kompetencji. Uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy, Uniwersytet Jagielloński, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020, str. 11 nn. 
249 Por. Education and Training MONITOR 2018 

http://dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-Aktywizacja-zawodowa-oso%CC%81b-niepe%C5%82nosprawnych.pdf
http://dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-Aktywizacja-zawodowa-oso%CC%81b-niepe%C5%82nosprawnych.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
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formalnej (w tym kształcenia w pracy i w internecie), brak czasu na uczestnictwo w długotrwałym, sforma-
lizowanym procesie edukacji i jego wysokie koszty250. Pandemia COVID-19 dodatkowo osłabia możliwości 
uczestnictwa w edukacji formalnej, której główną formą były dotąd zajęcia stacjonarne. 

Wypieranie edukacji formalnej przez pozaformalną jest trendem ogólnoeuropejskim. Analiza wskaź-
nika EUROSTAT uczestnictwa osób w wieku 25-64 w kształceniu lub szkoleniu w ostatnich 12 miesiącach 
(z podziałem na edukację formalną i pozaformalną) dowodzi, że różnica między Polską a średnią UE w zakre-
sie kształcenia formalnego jest stosunkowo niewielka (4,4% w Polsce wobec 5,5% w UE), a odsetek osób 
dorosłych uczestniczących w nim jest coraz mniejszy zarówno w Polsce, jak i w Unii. Natomiast w przypadku 
edukacji pozaformalnej nadal występuje duży dystans między Polską a UE. Udział Polaków w niej wpraw-
dzie rośnie, jednak dystans wobec UE jest nadal duży (22,9% w Polsce wobec 42,7% w UE). 

Badanie BKL, w którym zastosowano jeszcze szersze rozumienie kształcenia dorosłych (pytanie dotyczyło 
nie edukacji formalnej/pozaformalnej, a rozwijania kompetencji w jakikolwiek sposób) wskazuje na większe 
zróżnicowanie tych wskaźników – o ile jedynie niewielki odsetek Polaków kształci się formalnie (np. w szko-
łach dla dorosłych – jedynie 1%), to aż 70% zadeklarowało, że rozwija kompetencje w sposób pozaformalny, 
a 51% wykorzystuje w tym celu Internet. Drugą najbardziej popularną formą podnoszenia kompetencji jest 
uczenie się w miejscu pracy z wykorzystaniem mentoringu, obserwacji, coachingu, uczenia się wzajemnego 
w zespołach – na takie formy wskazało 38% osób pracujących i 30% ogólnej liczby badanych. Coraz popular-
niejsze jest też uczenie się od innych osób (rodziny, znajomych, współpracowników). Dorośli Polacy nato-
miast bardzo rzadko rozwijają w ramach uczenia się poprzez działanie – uczestnictwo w organizacjach, czy 
pracę społeczną. 

Kluczowym wyzwaniem jest zatem wspieranie edukacji pozaformalnej dorosłych, w tym zwłaszcza w miejscu 
pracy oraz w różnych społecznościach. 

Zaangażowanie pracodawców w proces uczenia się dorosłych 

Niewystarczające jest natomiast nadal zaangażowanie pracodawców we wsparcie uczenia się dorosłych. 
O ile wg badania CVTS Eurostatu w 2015 r. 37,1% Polaków zatrudnionych w przedsiębiorstwach uczestniczy 
w szkoleniach, co jest wynikiem przeciętnym na tle UE (a w przypadku pracowników dużych firm jest to 
55,4% (wobec średniej dla UE 47,7%), to odsetek przedsiębiorstw zapewniających pracownikom szkolenia 
był w 2015 r. Polsce znacząco niższy niż w UE (44,7% wobec 72,3%) Przyczynia się to do osłabienia szans pra-
cowników na rynku pracy, a także świadczy o niewystarczającej jakości i warunkach pracy. W dobie COVID-
19 możliwość szybkiego przekwalifikowania i zdobycia nowych umiejętności jest kluczowa. Jednocześnie 
jest to bardzo utrudnione z uwagi na ograniczenia możliwości realizacji zajęć stacjonarnych oraz egzaminów 
potwierdzających fakt ich nabycia. Dlatego niezbędna jest realizacja działań systemowych, skierowa-
nych zarówno do instytucji szkoleniowych, jak i odbiorców szkoleń, w celu ułatwienia realizacji działań 
z zakresu kształcenia dorosłych w formie zdalnej. 

Jak wskazuje raport „Ewaluacja pozaszkolnych form kształcenia dorosłych”, pomimo tego, iż pracodawcy 
deklarują, że rozwój pracowników jest niezbędny do lepszego funkcjonowania firmy, ich skłonność do 
delegowania pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji jest niska, szczególnie w przypadku MŚP251. 
Do barier utrudniających pracodawcom zaangażowanie w proces kształcenia pracowników i we współpracę 
z placówkami należy krótkofalowe planowanie rozwoju kadr i brak wiedzy na temat możliwości współpracy, 
ale także przekonanie o braku korzyści z niej, co z kolei ma swoje podstawy w niskiej elastyczności progra-
mów kształcenia i trudności w szybkim wykształceniu lub dokształceniu pracownika tak, by jego kompeten-
cje i umiejętności odpowiadały pracodawcy. 

250 Por. Górniak J., Strzebońska A., Worek B., Rozwój kompetencji. Uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy, Uniwersytet Jagielloński, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020. 
251 Fuchs, P., Ewaluacja pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2018. 
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Przyczyny niskiego udziału dorosłych w edukacji 

Problemem dotykającym zarówno pracodawców, jak i pracowników, jest brak czasu. Dla pracodawców jest 
on główną barierą organizacyjną utrudniającą współpracę z instytucjami szkoleniowymi252. Jednocześnie 
problemem pozostaje brak czasu osób dorosłych, co pływa na niechęć do długich i sformalizowanych form 
kształcenia i powoduje, że preferowane są jak najkrótsze cykle kształcenia253. 

W dużej mierze wynika to z dużego w porównaniu z innymi krajami UE obciążenia pracą. Wg badania OECD 
z 2018 r., statystyczny Polak pracował 1928 godzin rocznie, co jest jednym z trzech najwyższych wyników 
w Europie, po Rosji i Grecji254. Z kolei badanie The Workforce View 2018 in Europe wskazuje na wysoki 
poziom stresu Polaków w pracy i niski poziom równowagi między pracą a życiem prywatnym w Polsce. 
Ponadto tylko 47,5% Polaków wskazało w badaniu EUROSTAT, że ma dobre relacje z przełożonymi – ta 
wartość daje Polsce przedostatnie miejsce w UE (dla porównania w Danii wynosi ona 70,8% a na Malcie – 
82,5%). Efektem wskazanych problemów jest nie tylko brak czasu na uczestnictwo w edukacji, ale także 
ogólnie niższa jakość pracy i słabszy rozwój kapitału ludzkiego. 

Zmiany tendencji w obszarze kształcenia i szkolenia dorosłych 

Powyższe problemy wskazują na ogólną zmianę tendencji w obszarze kształcenia i szkolenia dorosłych – od 
form dłuższych do form krótszych; od kształcenia formalnego do nieformalnego; od kształcenia jako procesu 
oddzielonego od innych czynności do kształcenia wbudowanego w inne czynności (praca, relacje między-
ludzkie, korzystanie z internetu, rozrywka). Ta tendencja jest wyzwaniem zarówno dla instytucji planujących 
interwencję EFS, jak i dla sektora usług rozwojowych (SSR). Jak bowiem wskazuje badanie PARP, w sektorze 
SSR dominuje bierna, reaktywna strategia działania charakteryzująca się brakiem świadomego wyznaczania 
nowych kierunków w uczeniu się dorosłych i rozwoju kadr w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzanie 
innowacyjności w świadczonych przez sektor usługach. (.) Przy czym rentowność już wprowadzonych inno-
wacji jest wysoka: aż trzy czwarte podmiotów SSR, które wprowadziły innowacje i usprawnienia, deklaruje, 
że zdążyły już one przynieść korzyści ekonomiczne255. 

Zdalne formy kształcenia i pracy 

Oznacza to, że podmioty SSR przyzwyczajone są do „tradycyjnych” form pracy i trudno im się przestawić 
na formy nowoczesne, mimo iż te przynoszą pozytywne efekty. Mimo wsparcia z EFS dla e-learningu, 
przede wszystkim w perspektywie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013, zdalne formy kształcenia 
w 2019 r. były bardzo mało rozpowszechnione wśród podmiotów sektora SSR. Wg badania BKL, jedynie 
6% tych podmiotów świadczyło tego typu usługi, podczas gdy 51% badanych osób dorosłych wskazało, 
że wykorzystuje internet do kształcenia. Jest to zatem istotny obszar niewykorzystanego potencjału. Pande-
mia COVID-19 spowodowała, że przeniesienie przynajmniej części działań z zakresu kształcenia i szkolenia 
dorosłych do form online stało się koniecznością. Obecnie nie wiadomo, jak długo potrwa pandemia i jaki 
będzie jej dalszy rozwój. Ponadto, jak wskazują autorzy raportu „Zwalczyć strukturalny egoizm. Jak pań-
stwo powinno reagować na zagrożenia pandemiczne?”, kolejne lata mogą być okresem następnych zagro-
żeń epidemicznych, na co wpływać będzie m.in. regres w obszarze opracowywania nowych antybiotyków 
i rozprzestrzenianie się bakterii opornych na antybiotyki (tzw. superbakterii). Zagrożeniem są także działania 
celowe256. W takiej sytuacji przenoszenie działań związanych z kształceniem i szkoleniem dorosłych w sferę 
online powinno być wspierane w ramach programów finansowanych z EFS. 

252 Tamże; Górniak J., Strzebońska A., Worek B., op. cit. 
253 Fuchs, P., op. cit. 
254 Hours worked, [dostęp: 08.11.2020 r.] 
255 Górniak J., Strzebońska A., Worek B., op. cit. 
256 Libura M., Maksymowicz S., Marek G., Zabdyr-Jamróz M., Zwalczyć strukturalny egoizm. Jak państwo powinno reagować na zagro-
żenia pandemiczne?, Nowa Konfederacja, Warszawa 2020. 

https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
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dorAdztwo zAwodowe dlA osób dorosłych 

W badaniu delfickim, eksperci wskazali jako istotne wyzwanie niewystarczające doradztwo zawodowe dla 
osób dorosłych, aktywnych zawodowo (z czym wiąże się niedostatek ofert integrujących działania eduka-
cyjne i doradcze) i na brak integracji/koordynacji między doradztwem zawodowym w obszarze rynku pracy 
a doradztwem zawodowym w obszarze edukacji. Jak wskazuje ekspert, aktualnie funkcjonujące rozwią-
zania w obszarze doradztwa zawodowego powiązane są ściśle z danymi resortami i nie funkcjonują stałe 
rozwiązania międzyresortowe. W związku z tym faktem nie istnieje powszechny i swobody dostęp do usług 
poradnictwa zawodowego dla każdego obywatela. Aktualnie poradnictwem objęte są osoby bezrobotne 
i uczniowie, niekiedy także osoby wykluczone społecznie, lub zagrożone wykluczeniem w ramach różnorod-
nych i krótkotrwałych projektów NGO. Brak jest swobodnego dostępu do usług poradnictwa zawodowego 
dla pracujących dorosłych257. 

2.5.5. szkolnictwo wyższe i nauka 

Szkolnictwo wyższe – główne wskaźniki 

Wydatki budżetu państwa na szkolnictwo wyższe jako % PKB w latach 2012-2015 miały tendencję wzro-
stową. Analizując poziom wydatków na szkolnictwo wyższe na studenta Polska zajmuje –dość odległe 
miejsce wśród wybranych krajów UE. Wydatki te są ponad 2,5 razy niższe niż wynosi średnia UE28. 

Od 2007 r. obserwuje się systematyczny spadek liczby studentów w Polsce. W 2018 r. liczba osób wybie-
rających takie studia wyniosła 1 228 667. Wynika to ze zmian demograficznych, m.in. odpłynięcia z uczelni 
roczników urodzonych w wyżu demograficznym oraz spadku liczebności populacji w wieku produkcyjnym. 
W następstwie tego zjawiska, od 2012 r. widać zmniejszanie się liczby uczelni prywatnych. Niewielka liczba 
uczelni działających w regionach przekłada się na mniejszą liczbę studentów w szkołach wyższych z terenu 
województwa258. 

Miarą powszechności nauczania jest współczynnik skolaryzacji w szkolnictwie wyższym. Od 2013 roku 
wartość brutto tego wskaźnika spadła o 2 p.p. Spadek tego wskaźnika to ogólny trend widoczny również 
dla innych krajów UE28. Wpływają na to niekorzystne trendy i prognozy demograficzne. Obserwowane są 
pod tym względem znaczne różnice regionalne. Najwyższy wskaźnik notowany jest na terenie województwa 
mazowieckiego, natomiast najniższy w województwie lubuskim. Ponadto zmniejszyła się również wartość 
wskaźnika skolaryzacji netto o 3 p.p. Oznacza to, że mniej młodych ludzi wybiera studia po skończeniu szkoły 
ponadpodstawowej. Mimo to wskaźnik ten jest wyższy od średniej dla UE28. Dyplom wyższej uczelnie nie 
stanowi już przepustki do kariery zawodowej. 

Równolegle zauważalny jest trend zmiany proporcji pomiędzy studentami studiów stacjonarnych a niesta-
cjonarnych. Od 2012 r. przybywa liczby studentów wybierających studia w trybie dziennym. W 2018 r. 
odsetek studentów stacjonarnych wyniósł 69,3%. Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzenie zdalnego 
trybu zajęć ten trend może się utrzymywać. 

Przeanalizowano także popularność poszczególnych grup kierunków. Najwięcej, bo 22% studentów kształci 
się na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Kobiety decydują się na ścieżki kształ-
cenia niezwiązane z technologiami, co może prowadzić do ich gorszej pozycji na rynku pracy. Wybierają 
kierunki związane z kształceniem, zdrowiem i opieką społeczną. Na kierunkach tradycyjnie uznawanych 
za „męskie” nadal stanowią istotną mniejszość. Od 2007 r. odnotowuje się wzrost liczby studentów studiów 
doktoranckich. Wskaźnik ten wzrósł z ok. 5 osób w 2012 r. do ok. 7 osób na 1 tys. ludności w 2018 r. Najwię-
cej doktorantów studiuje w ośrodkach akademickich na terenie województwa mazowieckiego oraz małopol-
skiego. Związane jest to z liczbą prestiżowych uczelni funkcjonujących w tych regionach. Najmniej młodych 
ludzi podejmuje studia doktoranckie na Podkarpaciu, ale za to z roku na rok coraz więcej z nich uzyskuje 

257 Badanie delfickie. 
258 Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Teryto-
rialne, Zielona Góra 2018. 
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stopień doktora. Najmniejszy przyrost studentów studiów doktoranckich odnotowano w województwie 
wielkopolskim (prawie 10-krotnie mniejszy niż wynosi średnia dla kraju). Innym wskaźnikiem obrazującym 
potencjał polskiej nauki jest liczba absolwentów studiów doktoranckich. Wskaźnik ten od 2013 r. w Polsce 
jest prawie 3-krotnie mniejszy niż w przypadku średniej dla UE28. 

Mimo wzrostu liczby doktorantów nieznacznie tylko wzrosła liczba nadawanych stopni doktora. W porów-
naniu do krajów rozwiniętych jest ona relatywnie niska (w szczególności w dziedzinie nauk ścisłych i tech-
nicznych). Wśród głównych problemów z kształceniem doktorantów wymienia się m.in. bariery utrudniające 
prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w ramach doktoratu, brak odpowiedniego wsparcia 
finansowego dla doktorantów, co wymusza na nich podjęcie dodatkowej pracy, a w efekcie negatywnie 
wpływa na możliwości zaangażowania się w badania naukowe i przygotowanie rozprawy doktorskiej259. Sytu-
ację tę ma w swoim założeniu poprawić reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona w 2018 r. 

Ponadto wzrasta liczba studentów z niepełnosprawnościami pomimo generalnego spadku liczby studen-
tów w latach 2012-2018. W 2018 r. ich liczba wyniosła 31613. Niemniej, ich udział w populacji wszystkich 
osób z niepełnosprawnościami wciąż jest niski. Jak wynika z kontroli NIK, mimo iż polskie uczelnie coraz 
lepiej dostosowują się pod kątem dostępności do potrzeb tej grupy260, to nadal istnieje dużo barier unie-
możliwiających im podjęcie nauki na studiach. Problemem są niedostosowane budynki uczelni, nieprzyjazne 
rozwiązania techniczne oraz utrudnienia w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej. 

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego 

W obszarze umiędzynarodowienia w ostatnich latach rozwinęła się bezpośrednia wymiana akademicka 
(dydaktyczna jak i badawcza). Studenci w Polsce mogą korzystać z wielu form wspierania mobilności. Wśród 
nich największą popularnością cieszą się programy Komisji Europejskiej „Erasmus” oraz „Erasmus+”. Analiza 
liczby wyjeżdzających studentów wskazuje na tendencję wzrostową wraz z upływem lat trwania programu. 
W 2017 r. liczba studentów biorących udział w Erasmusie+ wyniosła 15111. Mimo tego wskaźniki ukazują 
wciąż niski stopień mobilności polskich studentów związanej ze studiowaniem za granicą w porównaniu 
do studentów pochodzących z krajów UE28. Do czynników utrudniających studiowanie za granicą należą 
często bariery finansowe, społeczne (np. opuszczenie rodziny), organizacyjne (np. praca). Ponadto w przy-
padku studiów doktoranckich mobilność utrudnia niska świadomość potrzeby wymiany międzynarodowej 
u kadry akademickiej i zarządzającej uczelnią, nie prowadzenie w stopniu wystarczającym międzynarodo-
wych projektów badawczych, które mogłyby zmotywować doktorantów do wyjazdu261. 

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej liczba studentów i absolwentów obcokrajowców syste-
matycznie rośnie. W 2018 r. liczba studentów cudzoziemców wyniosła 78259, z kolei absolwentów 13206. 
Dominującą grupę stanowią studenci z Europy (głównie z Ukrainy i Białorusi). Migracja na studia do Polski 
naszych wschodnich sąsiadów podyktowana jest chęcią uzyskania dyplomu europejskiej uczelni w celu pod-
jęcia zatrudnienia w UE. Analizując kierunki studiów wybierane przez studentów cudzoziemców, nie różnią 
się one od wyborów rodzimych studentów. 

Poziom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego (mierzony udziałem studentów z zagra-
nicy w ogólnej populacji studentów) należy do jednego z najniższych wśród krajów OECD. Dane Eurostatu 
pokazują, że wskaźnik ten pozostaje od 2013 roku na zbliżonym poziomie (w zależności od poziomu kształce-
nia wyniósł on w 2019 roku od 0,4% do 0,6%). Świadczy o nim także pozycja polskich uczelni w rankingach 
międzynarodowych. Wpływ ma na to kilka czynników. Wśród najistotniejszych to: słaba cytowalność 
dorobku naukowego, ograniczona liczba publikacji w językach obcych, wydawanych w renomowanych cza-
sopismach i wydawnictwach, niesprecyzowanie strategii umiędzynarodowienia przez uczelnie, niska świa-
domość potrzeby wymiany międzynarodowej u kadry akademickiej i administracyjnej oraz wynikająca stąd 

259 Reforma szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Broszura, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2019. 
260 Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków 
do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, NIK, Warszawa 2018. 
261 Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2015. 
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słabość obsługi studentów obcokrajowców i międzynarodowych programów badawczych262. Duży wpływ 
mają tutaj także bariery finansowe, prawne (np. kwestia skomplikowanych procedur wizowych dla zagra-
nicznych kandydatów na studia), językowe (niedostateczna powszechność stosowania języka angielskiego 
w administracji uczelni), czy bariery kulturowe. Mimo dotychczas podejmowanych działań i realizowanych 
programów przez MNiSW, przezwyciężenie powyższych barier nie obędzie się bez dodatkowego wsparcia 
finansowego dla zmian organizacyjnych na uczelniach. Ciekawą inicjatywą w zakresie zarówno mobilności 
ponadnarodowej studentów, promocji polskich uczelni (oraz przedsiębiorstw) za granicą, jak i zdobywania 
międzynarodowego doświadczenia zawodowego jest Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk reali-
zowany przez Stowarzyszenie IAESTE (ang. The International Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience). Celem Programu jest nabycie kompetencji zawodowych i językowych studentów. 
Adresowany jest zarówno do młodych ludzi z zagranicy, którym oferuje możliwość odbycia praktyk zawo-
dowych organizowanych przez polskie instytuty, uczelnie i przedsiębiorstwa, a także do polskich studentów, 
którzy mają szansę wyjazdu na staż w zagranicznych placówkach już po pierwszym roku studiów. 

Wpływ pandemii COVID-19 w obszarze szkolnictwa wyższego 

Choć uczelnie zagraniczne nie odnotowały znacznego odpływu studentów z Polski w efekcie pandemii 
COVID-19, to są obawy, że wpłynie ona na liczbę rekrutacji studentów z zagranicy263. 

Według ekspertów biorących udział w badaniu delfickim, pandemia COVID-19, choć ograniczyła zakres 
bezpośredniej wymiany międzynarodowej i w znacznym stopniu zmniejsza mobilność studentów i kadry, to 
potencjalnie wzmocniła umiędzynarodowienie na miejscu poprzez częściowo zdalne włączanie profesorów 
wizytujących do programów kształcenia i badań. 

Pandemia dostarczyła także bodźców do przejścia na kształcenie zdalne oraz wykorzystywania w coraz 
większym stopniu narzędzi cyfrowych w prowadzeniu badań. To z kolei wymusiło wypracowanie trwa-
łych rozwiązań formalnych i organizacyjnych dla takiego kształcenia (np. rozwój e-administracji) i badań. 
Jednocześnie według ekspertów uczestniczących w badaniu delfickim, w trakcie pandemii pojawiły się 
nowe wymagania i oczekiwania studentów do innowacyjnych metod kształcenia i systemu wymiany wie-
dzy i komunikacji zdalnej. Rozwojowi ulec może również blended learning, czyli forma uczenia się, łącząca 
w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie 
przy pomocy komputera. 

Absolwenci na rynku pracy 

W celu zbadania szans studentów na zatrudnienie przeanalizowano wyniki badania Ekonomicznych Losów 
Absolwentów. Od 2014 roku o połowę uległ skróceniu średni czas poszukiwania pierwszej pracy przez 
absolwenta po uzyskaniu dyplomu, w przypadku gdy nie miał on wcześniejszego doświadczenia na rynku 
pracy. Jest to rezultat zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, który cechuje się dużą chłonnością. Praco-
dawcy są zainteresowani zatrudnianiem wykwalifikowanych młodych ludzi. Kluczowe w tym zakresie jest 
zacieśnianie współpracy szkół wyższych z sektorem biznesu. Dane zastane wskazują na niezadowalający 
udział pracodawców w opracowywaniu chociażby programów nauczania, programów stażowych, zajęć 
praktycznych. 

Jednocześnie nastąpił spadek średniej wysokości wynagrodzenia w pierwszej pracy wśród absolwentów, 
którzy podczas studiów nie mieli doświadczenia pracy etatowej ani samozatrudnienia. Świadczy to o tym, 
że doświadczenie zawodowe jest wciąż pożądane wśród pracodawców. Z kolei, odnosząc średnią wysokość 
zarobków absolwentów w pierwszym roku od uzyskania dyplomu do ustawowej płacy minimalnej, war-
tość ta z roku na rok spada. Niemniej pierwsze zarobki absolwenta przekraczają płacę minimalną. Dane te 
pokazują, że dyplom ukończenia szkoły wyższej mimo wszystko pozwala na podjęcie dobrze płatnej pracy. 

262 Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2014. 
263 Łysik J., Siwińska B., Internacjonalizacja w czasach pandemii. Wpływ COVID-19 na studentów zagranicznych w Polsce i rekrutację 
na studia w roku akad. 2020/21, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Warszawa 2020. 
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Natomiast odnosząc średnią wysokość zarobków absolwentów w pierwszym roku od uzyskania dyplomu do 
średniego wynagrodzenia w poszczególnych latach w Polsce, również można stwierdzić tendencję spad-
kową. Może to wskazywać na spadek wartości dyplomu na rynku pracy co wynika z niskiego poziomu 
kwalifikacji i kompetencji studentów. 

Wyzwania w obszarze szkolnictwa wyższego 

Zamiany demograficzne, rozwój technologiczny oraz wynikające z nich zmiany na rynku pracy wymagają 
nowego podejścia do edukacji na wszystkich szczeblach. Nastąpiła dewaluacja kształcenia uniwersyte-
ckiego i jednoczesny wzrosło zainteresowanie kształceniem praktycznym. Szkoły wyższe w szczególności 
powinny kłaść nacisk na umiejętności praktyczne, kompetencje cyfrowe, a także społeczne pozwalające 
absolwentom m.in. na uczenie się przez całe życie, pożyteczne korzystanie z nowych technologii, elastyczne 
dostosowywanie się do zmian na rynku pracy. 

Należy również wspomnieć o niezadowalającym poziomie kompetencji merytorycznych i dydaktycznych 
kadr uczelnianych. Obserwuje się duże potrzeby w zakresie tutoringu, kompetencji językowych i cyfrowych 
niezbędnych przy prowadzeniu zajęć w formie zdalnej. W dobie pandemii COVID-19 priorytetem w naucza-
niu stały się nowoczesne metody przekazywania wiedzy. 

Zidentyfikowano także niewystarczający poziom kompetencji u pracowników uczelni w zakresie zarządza-
nia zespołami, projektami, finansami, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Według 
ekspertów uczestniczących w badaniu delfickim, także kompetencje pracowników administracyjnych 
wymagają poprawy, szczególnie w zakresie znajomości języków obcych, pisania wniosków o granty, obsługi 
zagranicznych studentów (w zakresie różnic kulturowych). 

Niż demograficzny, nowe wyzwania związane z rekrutacją na studia, wraz z wymaganiami nowoczesnej 
dydaktyki wymaga zweryfikowania mechanizmów finasowania kształcenia wyższego m.in. poprzez wery-
fikację współczynników kosztochłonności, promowania kształcenia problemowego, czy chociażby zajęć 
w mniejszych grupach. 

2.6 zdrowie 

Euro Health Consumer Index 

Polska uzyskuje niskie wartości wskaźnika EHCI. W roku 2018 wartość wskaźnika dla Polski wynosiła 585 
punktów. Tylko trzy spośród 35 krajów, tj. Węgry, Rumunia i Albania uzyskały wartości niższe. Najniższa war-
tość dotyczyła Albanii i wynosiła 544 punkty, najwyższa wartość – Szwajcarii, która otrzymała 893 punktów. 
EHCI (Euro Health Consumer Index) to wskaźnik używany w badaniach porównawczych systemów opieki 
zdrowotnej w Europie. Wartości wskaźnika są pochodną m. in. długości oczekiwania na pomoc medyczną, 
rezultatów leczenia, wysokości środków finansowych dostępnych w systemie opieki zdrowotnej, a także 
przestrzegania praw pacjenta. Wskaźnik jest uznawany przez Komisję Europejską za jeden z najbardziej 
rzetelnych wskaźników jakości opieki zdrowotnej. Obserwując dynamikę zmian wartości wskaźnika dla 
Polski w kolejnych latach, można stwierdzić znaczący wzrost wartości EHCI w latach 2007-2009, jednak już 
w latach 2016-2018 wartości wskaźnika utrzymyw ały się na tym samym poziomie. W roku 2014 otrzymano 
wartość 564, w roku 2017 – wartość 584 a w roku 2018 – wartość 585. Niskie wartości wskaźnika EHCI 
świadczą o dużych brakach w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu do więk-
szości krajów UE28. Obszary, które oceniono nisko to dostępność do infolinii medycznych, internetowych 
kont pacjenta, e-recept, czas oczekiwania na zabiegi chirurgiczne i terapię onkologiczną, wskaźniki przeżyć 
chorych na nowotwory, liczba wykonywanych operacji zaćmy oraz przeszczepów nerki, nieformalne opłaty 
wnoszone przez pacjentów, opieka długoterminowa dla seniorów, % dializ domowych, liczba cesarskich cięć, 
rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego, liczba zgonów w wypadkach drogowych, finansowanie leków 
z budżetu państwa, wdrażanie nowych leków przeciwnowotworowych oraz stosowanie inhibitorów TNF 
w leczeniu zapalenia stawów. Pozytywnie oceniono dostęp do dokumentacji medycznej, dostępność leka-
rzy rodzinnych, przeżywalność po zawale serca, dostępność świadczeń stomatologicznych finansowanych 
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z budżetu państwa, szczepienia noworodków, aktywność fizyczną uczniów w szkołach, szczepienia prze-
ciwko HPV oraz długość okresu pomiędzy rejestracją nowych leków a podjęciem decyzji o ich finansowaniu 
z budżetu państwa. Należy przy tym zauważyć, że e-recepty w Polsce wdrożono w roku 2020, od 8 stycznia 
2021 roku wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej a funkcjonalność internetowych 
kont pacjenta, w ramach których możliwy jest m. in. dostęp do danych medycznych, możliwość zmiany 
lekarza i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej, czy korzystanie z e-zwolnienia jest systematycznie 
rozszerzana, natomiast oceny, na podstawie której obliczono wskaźnik EHCI zostały przeprowadzone w roku 
2018. 

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia 

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce prezentowane jako procent PKB wzrosły z 4,5% w roku 2007 
do 5,0% w roku 2008, w latach 2008-2010 utrzymywały się na poziomie 5,0% a w latach 2011-2018 utrzymy-
wały się na poziomie od 4,6% do 4,8%. Należy zauważyć, że publiczne nakłady na ochronę zdrowia w Polsce 
w kolejnych latach były o co najmniej 1,7% niższe niż średnia dla krajów UE28. Wyniki analiz wskazują więc 
na niższe wydatki na ochronę zdrowia przy jednoczesnych niskich wartościach indeksu EHCI w porówna-
niu z krajami UE28. Należy przy tym zauważyć, że z roku na rok nominalne wydatki publiczne na ochronę 
zdrowia rosną. W roku 2013 łączne wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz z obowiąz-
kowych składek wynosiły 106 035,2 mln zł, a w roku 2017 – 130 140,4 mln zł. Kwota z roku 2017 stanowiła 
122,73% kwoty wydatkowanej w roku 2013. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zwiększa środki 
na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku264. Wzrost wartości indeksu EHCI w Polsce w latach 2007-2009 
nie wiązał się ze znaczącym wzrostem nakładów na ochronę zdrowia w tym okresie. Sugeruje to możliwość 
uzyskania poprawy sytuacji ochrony zdrowia w Polsce nie tylko poprzez zwiększenie wydatków, ale także 
poprzez zmiany organizacyjne. 

Jak stwierdzono w raporcie „Profil systemu ochrony zdrowia 2019” przygotowanym dla Polski przez Orga-
nizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz European Observatory on Health Systems and 
Policies265, w ostatnich latach podjęto już szereg działań mających na celu poprawę koordynacji opieki nad 
określonymi schorzeniami i grupami populacji. Dotyczy to m. in. nowotworów złośliwych, opieki psychia-
trycznej i modelu POZ PLUS. Wprowadzono zachęty finansowe poprzez płacenie za wyniki i preferencyjne 
traktowanie podczas zawierania umów. Kolejnym działaniem było wzmocnienie koordynacji POZ poprzez 
ustanowienie wielodyscyplinarnych zespołów mających za zadanie koordynację ścieżek opieki nad pacjen-
tem, w tym leczenia poszpitalnego i rehabilitacji. Jak stwierdzono w wydanym przez Ministerstwo Zdrowia 
dokumencie „Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce”266, na wdrożenie czeka wiele 
zmian organizacyjnych w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
szpitalnictwa, opieki długoterminowej i rehabilitacji. Rekomenduje się wprowadzenie regulacji dotyczących 
jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej, poprawę efektywności systemu zdrowia poprzez wprowa-
dzenie zmian nakierowanych na osiąganie wyników zdrowotnych leczenia, wprowadzenie premiowania 
przez NFZ świadczeniodawców ze względu na osiągnięte efekty zdrowotne i jakość świadczeń, utworzenie 
systemu klinicznych rejestrów dedykowanych ocenie i poprawie jakości leczenia, wprowadzenie możliwości 
oceny podmiotów leczniczych przez pacjentów, wprowadzenie mechanizmów finansowych ograniczających 
wydatki na leczenie szpitalne i zwiększające na leczenie ambulatoryjne oraz organizację ogólnopolskiego 
systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. Niski poziom finansowania świadczeń zdrowotnych nie 
pozostaje jednak bez znaczenia. 

Zgodnie z Raportem „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”, opubliko-
wanym w roku 2019 przez Departament Zdrowia NIK267, zbyt niski poziom finansowania świadczeń zdro-
wotnych w połączeniu z brakiem jednolitych standardów kosztów na różnych poziomach referencyjnych 

264 Dz.U. 2018 poz. 1532. 
265 OECD, Profil systemu ochrony zdrowia 2019. OECD & European Observatory on Health Systems and Policies, Paryż 2019. 
266 Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie 
zdrowia. Dokument podsumowujący. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019. 
267 NIK, Raport: system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, Warszawa 2019. 
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tworzą nieefektywny system finansowania świadczeń. Konsekwencje nieefektywnego systemu finan-
sowania świadczeń to ograniczone możliwości inwestycji, ograniczone możliwości wprowadzania nowych 
technologii medycznych oraz zbyt mała liczba kadr personelu medycznego, co prowadzi do niewystarczają-
cych zasobów przeznaczonych do udzielania świadczeń, a te z kolei do utrudnionego dostępu do świadczeń 
zdrowotnych odpowiedniej jakości. 

Wg danych Eurostat zarówno w UE28, jak i w Polsce, najwięcej wydatków na ochronę zdrowia przeznacza 
się na szpitale (w roku 2018 – 12 935,19 mln euro), w drugiej kolejności – na opiekę ambulatoryjną (w roku 
2018 – 7 659,46 mln euro). Jednak kwoty przekazywane sprzedawcom detalicznym i innym dostawcom arty-
kułów medycznych w strukturze wydatków na ochronę zdrowia w Polsce są większe (22,35% w roku 2018) 
niż w strukturze wydatków w UE ogółem (16,54% w roku 2018). Jednocześnie można zauważyć, że odsetek 
wydatków na profilaktykę jest procentowo niższy niż w krajach UE28 ogółem. W Polsce w roku 2017 obej-
mowały one 0,26% a w Unii Europejskiej – 1,29%. Zgodnie z Raportem NIK268, niewystarczające działania 
związane z zapobieganiem powstawaniu chorób generują wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, co 
z kolei, przy niezwiększonych zasobach systemu ochrony zdrowia, prowadzi do utrudnionego dostępu do 
świadczeń zdrowotnych opieki zdrowotnej o odpowiedniej jakości. 

Odwołując się do koncepcji pól zdrowia M. Lalonde’a raport wskazuje, że największy wpływ na stan zdro-
wia ludności ma styl życia a najmniejszy - opieka zdrowotna, jednocześnie ok. 90% wydatków na ochronę 
zdrowia stanowią koszty funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, a na edukację zdrowotną i kształto-
wanie stylu życia wydatkuje się ok 1,5%. Proporcja wydatków jest więc niezgodna z siłą wpływu czynników 
mających wpływ na stan zdrowia. Należy zwrócić uwagę, że procent wydatków na profilaktykę w Polsce jest 
znacznie niższy niż 1,5% wskazywane przez Lalonde’a. 

Świadczenia zdrowotne 

W Polsce z roku na rok wzrasta liczba udzielanych porad ambulatoryjnych. Wg danych GUS w 2010 roku 
wynosiła ona 323,11 mln, a w roku 2019 – 331,56 mln. Wzrost ten miał miejsce we wszystkich wojewódz-
twach z wyjątkiem województwa lubuskiego i podlaskiego. Największy wzrost w latach 2016-2019 miał 
miejsce w województwach pomorskim (o 6,8%) i mazowieckim (o 6,1%), najmniejszy – w śląskim (o 0,4%). 

Dostępność świadczeń zdrowotnych 

Jednocześnie jednak nie odnotowuje się systematycznej poprawy w systemie ochrony zdrowia w zakresie 
liczby osób oczekujących na świadczenia zdrowotne, np. liczba osób oczekujących na świadczenia zdro-
wotne w przeliczeniu na 1 tys. ludności w lutym 2018 r. wynosiła 154,39, w lutym 2019 r. wynosiła –134,00 
a w lutym 2020 r. wynosiła –157,43. Zgodnie z Raportem NIK z 2019 roku, konieczność długiego oczekiwania 
na świadczenie prowadzi do niewystarczających lub niepożądanych efektów leczenia, co zwiększa koszty 
leczenia, wywołuje niezadowolenie pacjentów i prowadzi do wzrostu kosztów społecznych. Analizy przedsta-
wione w raporcie „Profil systemu ochrony zdrowia 2019”269 wskazują, że poziom niezaspokojonych potrzeb 
w zakresie opieki medycznej w Polsce jest wyższy niż średnia UE28. W analizach uwzględniono koszty, odle-
głość do pokonania oraz czas oczekiwania. 

Jak stwierdzono w wydanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie „Strategiczne kierunki rozwoju 
systemu ochrony zdrowia w Polsce”270, aby zwiększyć dostępność do świadczeń zdrowotnych należy zwięk-
szyć zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych w zakresie działań profilaktycznych i opieki 
nad chorymi przewlekle, wypracować motywujący system finansowania składającego się oprócz stawki 
kapitacyjnej z innych składowych, zapewnić integrację pomiędzy POZ i innymi poziomami opieki medycz-
nej, motywującą do przenoszenia kompetencji na najniższy poziom opieki oraz stworzyć system zachęt dla 

268 NIK, Raport: system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, Warszawa 2019. 
269 Profil systemu ochrony zdrowia 2019, OECD & European Observatory on Health Systems and Policies, Paryż 2019. 
270 Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie 
zdrowia. Dokument podsumowujący. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019. 
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personelu medycznego do pracy na obszarach deficytowych, we współpracy z samorządami lokalnymi. 
W celu skoordynowania funkcjonowania podmiotów leczniczych należy wprowadzić mechanizmy koordyna-
cji działania szpitali na poziomie województwa. W opiece długoterminowej należy zbudować wszechstronny 
system świadczeń zdrowotnych oraz społecznych, który będzie wspierał samodzielność pacjentów, tworzył 
elastyczne modele form opieki profesjonalnej oraz wykorzystywał nowoczesne technologie do celów nad-
zoru nad osobami mieszkającymi samotnie. Należy skoordynować rehabilitację z leczeniem stacjonarnym 
i ambulatoryjnym, zabezpieczając w uzasadnionych medycznie przypadkach niezwłoczny dostęp do rehabili-
tacji. Należy również rozwijać telerehabilitację jako narzędzie poprawy dostępności. 

Kadry medyczne 

Kolejnymi wskaźnikami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia są liczba lekarzy i liczba pielęgniarek. 
Na przestrzeni lat 2010-2018 można stwierdzić niewielki wzrost liczby lekarzy w Polsce w przeliczeniu na 10 
tys. ludności – z 20,6 w roku 2010 do 23,3 w roku 2018. Liczba lekarzy utrzymuje się więc na zbliżonym 
poziomie, mimo systematycznego wzrostu liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych. W raporcie „Profil 
systemu ochrony zdrowia 2019” stwierdzono, że liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce, czyli 2,4 jest 
najniższa spośród wszystkich państw UE28. Liczba lekarzy POZ jako odsetek wszystkich lekarzy jest drugą 
najniższą w UE28. 

Wg danych GUS w latach 2017-2019 wzrosła liczba ratowników medycznych pracujących w zespołach ratow-
nictwa medycznego z 10,1 tys. do 10,3 tys., natomiast całkowita liczba personelu zespołów ratownictwa 
medycznego zmniejszyła się z 14,2 tys. do 12,7 tys. Wg komunikatów Krajowej Izby Fizjoterapeutów na dzień 
29 maja 2018 roku w Polsce było 48 062 osób uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty271. 
Prowadzony przez KIF Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów wskazuje, że aktualna liczba fizjoterapeutów to 
69 196.272 

Zgodnie z Raportem NIK z 2019 roku, zbyt mała liczba kadr medycznych oznacza niewystarczające zasoby 
ludzkie przeznaczone do udzielania świadczeń. Województwo warmińsko-mazurskie, w przypadku którego 
stwierdzono najmniejszą nominalną wartość wydatków na ochronę zdrowia, było jednocześnie wojewódz-
twem o najniższym wzroście liczby lekarzy na 10 tysięcy ludności – o 6,0 w latach 2010-2018. Województwo 
mazowieckie o największych wydatkach na ochronę zdrowia oraz o największej liczbie ludności charaktery-
zowało się największym wzrostem liczby lekarzy na 10 tysięcy ludności – o 23,4 w latach 2010-2018. Należy 
zauważyć również, że w Polsce ma miejsce sytuacja, w której wzrost liczby porad ambulatoryjnych w latach 
2016-2018 nie wiąże się ze wzrostem liczby lekarzy ani liczby pielęgniarek w tym samym okresie, co wskazy-
wać może na rosnące obciążenie systemu opieki zdrowotnej. 

Wg informacji podanej w 2020 roku przez Naczelną Izbę Lekarską273, wśród lekarzy specjalistów najwięcej 
jest lekarzy chorób wewnętrznych (29 144 osoby wykonujące zawód). Zwraca uwagę niewielka liczba specja-
listów urologii dziecięcej (72 osoby wykonujące zawód), endokrynologii ginekologicznej (78 osób wykonują-
cych zawód), czy też gastroenterologii dziecięcej (93 osoby wykonujące zawód). W czasie pandemii COVID-
19 zwraca również uwaga niewielka liczba lekarzy specjalistów chorób zakaźnych (1 123 osoby wykonujące 
zawód). Naczelna Izba Lekarska podaje również, że w dziedzinie kardiologii pracuje 4 764 lekarzy a w dzie-
dzinie onkologii klinicznej – 1 001 lekarzy. 

Ze względu na to, że w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach UE, w kolejnych latach rośnie udział 
ludności w wieku poprodukcyjnym i według prognozy udział ten będzie również rósł w latach kolejnych, 
w diagnozie systemu ochrony zdrowia konieczne jest uwzględnienie liczby lekarzy ze specjalizacją z geria-
trii. Liczba geriatrów w kolejnych latach rosła, z 427 lekarzy geriatrów w roku 2017 do 504 lekarzy w roku 
2020, jednak nadal jest niewystarczająca. 

271 Strona internetowa: W Polsce jest 48 tys. fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu, [dostęp: 12.12.2020]. 
272 Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów [dostęp: 10.12.2020]. 
273 Strona internetowa: Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji, [dostęp: 12.12.2020]. 

https://kif.info.pl/w-polsce-jest-48-tysiecy-fizjoterapeutow-z-prawem-wykonywania-zawodu/
https://kif.info.pl/rejestr/
https://nil.org.pl/uploaded_files/1601903096_za-wrzesien-2020-zestawienie-nr-04.pdf
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Wg danych GUS na dzień 30.06.2020 w Polsce było 7.058.456 osób w wieku 65+. Zgodnie ze sposobem sza-
cowania przedstawionym w raporcie NIK „Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u progu rewo-
lucji demograficznej”274, co najmniej ¼ populacji osób starszych to osoby, które jednoznacznie wymagają 
oceny geriatrycznej, czyli najstarszych, najbardziej schorowanych i niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę 
aktualne dane, czyli 504 lekarzy geriatrów oraz 7.058.456 osób w wieku 65+ otrzymuje się wartość powyżej 
3.500 pacjentów wymagających oceny geriatrycznej przypadających na jednego lekarza geriatrę. 

Odnotowany niewielki wzrost liczby lekarzy geriatrów w Polsce nie nadąża za zwiększającymi się potrze-
bami. W kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa należy zauważyć również, że jak podaje raport 
„Profil systemu ochrony zdrowia 2019”275 około jedna czwarta praktykujących lekarzy już przekroczyła wiek 
emerytalny – w przypadku niektórych specjalności, takich jak chirurgia ogólna, udział ten wynosi prawie 
40%. Wg danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych276, średnia wieku lekarzy w Polsce w roku 
2019 wynosiła 49,54 a średnia wieku pielęgniarek – 49,53. 

Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności w latach 2007-2018 utrzymywała się na podobnym 
poziomie. W roku 2007 ich liczba wynosiła 53,5, a w roku 2018 wynosiła – 56,2. Choć liczba pielęgniarek 
i położnych jest większa niż liczba lekarzy to na przestrzeni lat 2016-2018, podobnie jak w przypadku lekarzy 
zaznaczyły się różnice o nieznacznej tendencji spadkowej. W raporcie Profil systemu ochrony zdrowia 2019 
stwierdzono, że liczba pielęgniarek wynosząca 5,1 na 1000 mieszkańców w Polsce należy do najniższych 
w krajach UE28. 

Opieka psychiatryczna została wskazana w dokumencie „Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony 
zdrowia w Polsce”277 jako jeden z sześciu obszarów w szczególności wymagających poprawy dostępno-
ści. Widoczna jest znacznie mniejsza liczba lekarzy pracujących w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 
w porównaniu z psychiatrią osób dorosłych. Liczba lekarzy zgłoszonych do umów w rodzaju opieka psychia-
tryczna i leczenie uzależnień ogólnie w roku 2018 wynosiła 4 637 w przypadku psychiatrii osób dorosłych 
oraz 494 w przypadku psychiatrii dziecięcej278, przy czym suma hospitalizacji psychiatrycznych pacjentów 
nieletnich ogółem wzrosła z 11 039 w roku 2018 do 11 463 w roku 2019279 a liczba pacjentów wzrosła 
z 146,48 tys. w roku 2018 do 148,81 tys. w roku 2019. Zgodnie z danymi GUS280 w 2018 roku osoby w wieku 
od 0 do 18 lat stanowiły 19,03% populacji, natomiast osoby dorosłe – 80,97% populacji, natomiast liczba 
psychiatrów dzieci i młodzieży stanowi 9,63% liczby psychiatrów ogółem. Na podstawie danych Bazy Analiz 
Systemowych i Wdrożeniowych wyliczyć można, że dzieci i młodzież stanowili 8,86% pacjentów w opiece 
psychiatrycznej w roku 2018 oraz 8,99% pacjentów w opiece psychiatrycznej w roku 2019. Informacja 
o wynikach kontroli NIK Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w latach 2017-2019281 

wskazuje jednak na brak około 300 lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży. Działania w obszarze zdrowia 
psychicznego uzupełniają inicjatywy niepubliczne282, spośród których wymienić można np. działania fundacji 
eFkropka angażującej osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, tzw. ekspertów przez doświadczenie oraz 
działania Fundacji Druga Strona Lustra organizującej wolontariat na dziecięcych i młodzieżowych oddziałach 
psychiatrycznych w warszawskich szpitalach. 

W treści dokumentu „Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce” stwierdza się, 
że system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych nie zapewnia przygotowania wystarczają-
cej liczby odpowiednio wykształconych specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa. Postuluję się m. in. utworzenie zawodu technik pielęgniarstwa i zawodu asystent lekarza 
(choć Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła w sprawie zawodu technik pielęgniarstwa stano-

274 NIK, Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji demograficznej, Warszawa 2016. 
275 OECD, Profil systemu ochrony zdrowia 2019, OECD & European Observatory on Health Systems and Policies, Paryż 2019. 
276 Strona internetowa: BASiW MZ, [dostęp: 12.12.2020]. 
277 Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochro-
nie zdrowia. DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019. 
278 Strona intenetowa:Liczba lekarzy zgłoszonych do umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, [dostęp: 
12.12.2020]. 
279 Strona intenetowa:BASiW MZ, [dostęp: 12.12.2020]. 
280 Strona intenetowa: Baza danych statystycznych - obszar demografia, [dostęp: 12.12.2020]. 
281 NIK, Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017–2019), Warszawa 2019. 
282 Opis inicjatyw niepublicznych w rozdziale 3.2 załącznika. 

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/course/view.php?id=29
https://basiw.mz.gov.pl/index.html%23/visualization?id=3362
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
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wisko odrębne przeciwne utworzeniu tego zawodu wspierając utworzenie zawodu asystent lekarza) oraz 
możliwość zwiększenia kompetencji magistrów farmacji poprzez możliwość realizacji świadczeń zdrowot-
nych obejmujących m. in. proste testy diagnostyczne i porady uzupełniające. Wyszczególnionym zmianom 
powinno towarzyszyć zorganizowanie odpowiedniego procesu kształcenia kadr. Jako środki służące poprawie 
efektywności pracy personelu medycznego wskazuje się natomiast przegląd i dokonanie zmian w zakre-
sach kompetencji przypisanych poszczególnym zawodom medycznym, dostarczanie informacji dla wsparcia 
samodzielnych decyzji pacjenta, telemedycynę, rejestrowanie i transkrypcję mowy, robotykę i rzeczywistość 
wirtualną oraz modelowanie 3D w chirurgii oraz rozpoznawanie obrazów i urządzenia mobilne monitorujące 
parametry zdrowotne. Istotne wydaje się również przygotowanie i walidacja modelu prognozowania zapo-
trzebowania na lekarzy specjalistów. 

Wskaźniki zachorowalności 

Kolejnym aspektem analizy dotyczącej ogólnej sytuacji zdrowotnej Polski jest zachorowalność na choroby 
układu krążenia i choroby nowotworowe. Głównym problemem zdrowotnym w Polsce są choroby układu 
krążenia. Choć wskaźniki zachorowalności na choroby układu krążenia osiągnięte w roku 2019 w przy-
padku niektórych rozpoznań były niższe od wartości otrzymanych w roku 2009, np. zachorowalność na cho-
robę niedokrwienną serca w przeliczeniu na 100 tys. ludności spadła z 246,1 do 223,1283, to ogólna zapa-
dalność na najczęstsze choroby układu krążenia w tym samym okresie wzrosła z 881,9 na 100 tys. ludności 
w roku 2009 do 896,1 w roku 2019. Obserwuje się systematyczny wzrost zachorowalności na choroby 
nowotworowe w Polsce w przeliczeniu na 100 tys. ludności z 338,2 w roku 2007 do 419,2 w roku 2016. 

Stwierdzono również, że odsetek osób biernych zawodowo z powodu choroby lub niepełnosprawności obni-
żył się z 18,43% w roku 2007 do 11,75% w roku 2019. 

Przyczyny zgonów 

Ważnym aspektem analizy dotyczącej ochrony zdrowia są również przyczyny zgonów. Według raportu NIZP-
-PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”284, choroby układu krążenia są najczęstszą 
przyczyną zgonów w Polsce. O ile w przypadku liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia widoczne 
są wahania wartości otrzymywanych w kolejnych latach (np. w r roku 2007 wynosiła ona 449,6, w roku 2011 
- 440,9, w roku 2015 – 469,0 a w roku 2018 – 437,2 na 100 tys. ludności), o tyle w przypadku liczby zgo-
nów z powodu chorób nowotworowych widoczny jest wzrost – z 251,4 w roku 2007 do 284,5 w roku 2018 
w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Jak wynika z ww. raportu NIZP-PZH, udział zgonów z powodu nowo-
tworów złośliwych w utraconych potencjalnych latach życia285 jest większy niż w przypadku chorób układu 
krążenia. Wzrost liczby zgonów współwystępuje ze wzrostem zachorowalności na choroby nowotworowe. 
Oznacza to, że należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie wzrostu zachorowań oraz wykrywanie 
zachorowań we wcześniejszym stadium 

Pozytywnym aspektem sytuacji zdrowotnej w Polsce jest zmniejszenie liczby zgonów niemowląt. Współczyn-
nik zgonów niemowląt na 10 tys. urodzeń żywych obniżył się z 1,49 w roku 2010 do 1,15 w roku 2018. 

Pandemia COVID-19 a dostępność świadczeń opieki zdrowotnej 

System ochrony zdrowia w Polsce, od marca 2020 roku mierzy się z pandemią COVID-19 i związanymi z tym 
problemami z zapewnieniem właściwej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia 
w odpowiedzi na tę sytuację podjęło szereg działań, takich jak organizacja szpitali jednoimiennych, koordy-
nacyjnych, polowych, organizacja sieci laboratoriów i systemów informatycznych. W systemie ochrony zdro-

283 Strona internetowa: BASiW MZ, [dostęp: 12.12.2020]. 
284 Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania – synteza. NIZP-PZH, Warszawa 2018. 
285 Przyjmując umownie, że zgon przed dożyciem 75 lat jest przedwczesny, stwierdza się, że jego fakt oznacza utratę liczby lat życia 
równą różnicy pomiędzy wiekiem 75 lat i wiekiem zgonu. 
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wia już przed pandemią występował problem długiego oczekiwania na świadczenia medyczne. Sytuacja 
pandemii zdecydowanie ten problem nasila. Przyjęto rozwiązanie polegające m. in. na udzielaniu pacjen-
tom teleporad, co stwarza trudności. Kontakt z lekarzem przez telefon lub on-line jest szczególnie trudny 
dla pacjentów w programach lekowych, opiekunów osób niesamodzielnych i pacjentów chorych przewle-
kle. Przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia jest zawarte w rekomendacjach Parlamentu Europejskiego 
dla Polski sformułowanych w roku 2020. Usługi e-zdrowia są w Polsce wdrażane, a kolejne potrzeby w tym 
zakresie były zgłaszane w raportach ewaluacyjnych dotyczących RPO z poszczególnych województw, m. in. 
województwa śląskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego. 

W obecnej sytuacji istotne jest zwłaszcza wypracowanie standardów udzielania świadczeń w formie tele-
porad, czy też porad on-line z udziałem ekspertów, a następnie ich ewaluacja i aktualizacja. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r.286 określa możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowot-
nej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdro-
wia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady. Nie precyzuje 
jednak przypadków, w jakich można skorzystać z tego rozwiązania. 

Konieczne są też działania dotyczące tych pacjentów, którzy z powodu epidemii stracili możliwość korzysta-
nia z systematycznej pomocy medycznej w związku z rozpoznanymi u nich chorobami przewlekłymi. Wg 
informacji przedstawionych w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych MZ, w zakresie leczenia onkolo-
gicznego w okresie pandemii do maja 2020 stwierdzono znaczący spadek liczby wydanych kart DiLO, zreali-
zowanych diagnostyk wstępnych, zrealizowanych diagnostyk pogłębionych i przeprowadzonych konsyliów. 
Potrzebne są działania, które umożliwią nawiązanie kontaktu z pacjentami i zorganizowanie systematycznej 
pomocy medycznej w możliwie krótkim czasie, w tym również działania przekazujące na bieżąco informacje 
o dostępności świadczeń medycznych. 

Fundacja My Pacjenci przeprowadziła w dniach od 5 do 10 maja 2020 r. badanie na reprezentatywnej próbie 
1000 dorosłych osób metodą wywiadów telefonicznych. Większość pacjentów wskazała przynajmniej jeden 
problem związany z ograniczoną dostępnością świadczeń zdrowotnych, przy czym 81% pacjentów była zda-
nia, że w okresie pandemii dostęp do lekarza w sprawach niezwiązanych z koronawirusem jest utrudniony, 
a 72% osób badanych uważało, że pacjenci nie korzystają ze świadczeń zdrowotnych, pomimo że ich potrze-
bują, ze strachu przed zarażeniem koronawirusem. 

W obszarze dostępności rozwiązań telemedycznych możliwa jest również aktywność inicjatyw niepublicz-
nych. Jako przykład wymienić można Projekt telemedycyna - system zdalnej opieki w Centrach Zdrowia 
Dziecka realizowany przez fundację K.I.D.S obejmujący wdrożenie rozwiązań telemedycznych pozwalających 
na monitorowanie stanu pacjentów przebywających w domach. 

W oparciu o dane przedstawione w serwisie Zdrowe Dane prowadzonym przez NFZ287 można stwier-
dzić, że liczba świadczeń udzielonych w marcu, w kwietniu i w maju 2020 roku była znacznie mniejsza niż 
w marcu, kwietniu i maju w latach 2018-2019. Dotyczy to świadczeń udzielanych w AOS, szpitalnictwie, 
a nawet na SOR. Spadek świadczeń udzielonych w POZ w porównaniu z ubiegłymi latami jest widoczny 
w kwietniu i w maju. W czerwcu i w lipcu różnica pomiędzy rokiem 2020 a latami 2018 i 2019 jest mniej-
sza, ale nadal obecna. Dane pochodzące z NFZ są spójne z opinią pacjentów o ograniczonej dostępności do 
świadczeń zdrowotnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że sytuacja epidemii była wyzwaniem dla funkcjo-
nowania systemów ochrony zdrowia we wszystkich krajach europejskich.288 

286 Dz.U. 2020 poz. 1395. 
287 Strona internetowa: Liczba udzielonych świadczeń przez szpitale, AOS, POZ, SOR, [dostęp: 12.12.2020]. 
288 OECD, Health at a Glance: Europe 2020. State of Health in the UE Cycle, Paryż 2020. 

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/course/view.php?id=97
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3. WpłyW EuropEjskiEgo Funduszu społEcznEgo 
na sytuację społEczno-gospodarczą 

3.1 WpłyW zrEalizoWanEgo Wsparcia EFs na zmianę sytuacji 
społEczno-gospodarczEj – Wyniki modEloWania 
za pomocą rEgionalnEgo modElu róWnoWagi ogólnEj 

Pytanie badawcze: W jakim stopniu realizowane wsparcie EFS miało wpływ na zmianę sytuacji społeczno-
-gospodarczej w danym obszarze? 

Analiza wpływu wsparcia EFS na zmianę podstawowych wskaźników obrazujących sytuację społeczno-
-gospodarczą zarówno na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych województw, przeprowadzona została 
przy pomocy polskiej wersji regionalnego modelu równowagi ogólnej TERM289. Zastosowane podejście 
metodologiczne oparte zostało na analizie kontrfaktycznej, która pozwala na przeprowadzenie symula-
cji ewolucji sytuacji gospodarczej zakładającej brak interwencji współfinansowanych przez EFS zarówno 
w ramach PO WER, jak i programów regionalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pierwszym etapem powyższej analizy było wygenerowanie scenariusza bazowego opartego na danych staty-
stycznych dla lat 2014-2020. Dane te pochodzą w większości z Głównego Urzędu Statystycznego. Wyjątkiem 
są prognozy makroekonomiczne dla lat 2019-2020. Te ostatnie zaczerpnięte zostały z projekcji Narodowego 
Banku Polskiego (NBP, 2020). Scenariusz bazowy pokazuje stan gospodarek regionalnych oraz gospodarki 
całego kraju w bardzo szczegółowych przekrojach i jest punktem odniesienia dla analizy wpływu EFS na sytu-
ację gospodarczą. Wygenerowanie scenariusza bazowego pozwoliło również na oszacowanie wartości szo-
ków popytowych związanych ze wsparciem EFS, które nałożone zostały na model w drugim etapie analizy. 

Drugim etapem analizy było przeprowadzenie symulacji uwzględniającej brak występowania szoków popy-
towych związanych z interwencjami EFS (czyli zwiększonych wydatków publicznych). Wartość powyższych 
szoków oszacowana została na poziomie poszczególnych województw w oparciu o szczegółowe dane doty-
czące wartości projektów zrealizowanych przy wsparciu EFS w latach 2014-2020 (dane aktualne na 10/2020) 
oraz dane wygenerowane w ramach scenariusza bazowego. Symulacje zostały przeprowadzone przy zało-
żeniu, że w przypadku braku wsparcia EFS żaden projekt nie zostałby zrealizowany. A zatem przedstawione 
poniżej wyniki pokazują jak wyglądałaby ewolucja podstawowych wskaźników makroekonomicznych 
w przypadku gdyby nie zrealizowano żadnego projektu zaplanowanego w ramach PO WER oraz programów 
regionalnych współfinansowanych przez EFS. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie omawiane wyniki pokazują efekt netto interwencji, który 
uwzględnia zarówno efekty bezpośrednie jak i efekty pośrednie. A zatem nie mogą być bezpośrednio 
porównywane do innych badań, które oparte są na prostych metodach ekonometrycznych i nie spełniają 
powyższego warunku290. Pewnym punktem odniesienia może być natomiast badanie przeprowadzone przez 
Imapp, IBS i IQS291, które zawiera analizę makroekonomiczną wykonaną w oparciu o wielosektorowy model 
równowagi ogólnej klasy skalibrowany dla gospodarki Polski. 

W przypadku najważniejszego wskaźnika, jakim jest produkt krajowy brutto, brak realizacji projektów 
współfinansowanych przez EFS spowodowałby jego wolniejszy przyrost w latach 2014-2019 oraz jego 
większy spadek w roku 2020. Skumulowany efekt jest jednak dość nieznaczny i wynosi w roku 2020 -0,46%, 
co odpowiada wartości niecałych 18,5 mld zł w ujęciu nominalnym. 

289 Szczegółowy opis modelu znaleźć można w publikacji Horridge et al. (2017). 
290 Patrz np. badanie Bieńkowska et al., 2019. 
291 Kalinowski et al., 2020. 
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Podobnie wygląda sytuacja w przypadku większości pozostałych wskaźników makroekonomicznych, przy 
czym dla zatrudnienia i wynagrodzeń wpływ EFS jest większy niż ma to miejsce dla realnego PKB. Uzyskane 
wyniki są zbliżone do tych z raportu Imapp, IBS i IQS – zgodnie z nim brak interwencji EFS oznaczałby niższy 
PKB w roku 2020 o ok. 10 mld zł, przy czym raport ten uwzględnia jedynie programy adresowane do osób 
młodych. 

Ewolucja podstawowych wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych regionach jest bardzo zróżni-
cowana i zależy nie tylko od wartości zrealizowanych projektów, ale także od struktury gospodarczej danego 
regionu. W przypadku realnego PKB okazuje się, że największy skumulowany wpływ EFS obserwowany jest 
w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim. We wszystkich tych regionach brak 
inwestycji współfinansowanych przez EFS oznaczałby wolniejszy wzrost PKB o ponad 1% w stosunku do 
scenariusza bazowego. Na drugim krańcu znajduje się wielkopolskie, gdzie brak realizacji projektów z EFS 
bardzo nieznacznie przyspieszyłby wzrost gospodarczy. Chodzi tutaj jednak nie o brak realizacji projektów 
z EFS w samym województwie wielkopolskim, lecz w całym kraju. Uzyskany wynik jest bowiem pochodną 
silniejszej konkurencji pozostałych regionów wobec wielkopolskiego, która jest efektem realizacji projektów 
współfinansowanych przez EFS w tych regionach. 

Warto zwrócić uwagę, że w liczbach absolutnych największy skumulowany wpływ wsparcia EFS ma miej-
sce w zachodniopomorskim, gdzie brak realizacji PO WER i programów regionalnych w części finansowanej 
przez EFS oznaczałby obniżenie PKB w roku 2020 o ponad 2,7 miliarda zł w stosunku do scenariusza bazo-
wego. Na kolejnych pozycjach znajdują się lubelskie (ponad 1,9 miliarda zł), małopolskie (ponad 1,9 miliarda 
zł) i warmińsko-mazurskie (ponad 1,8 miliarda zł). 

Jeszcze większe zróżnicowanie ma miejsce w przypadku ewolucji konsumpcji gospodarstw domowych. 
Wyniki przeprowadzonej symulacji wskazują tutaj na najbardziej pozytywny wpływ interwencji EFS na sytu-
ację w najbiedniejszych regionach kraju takich jak lubelskie, lubuskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzy-
skie, czy warmińsko-mazurskie. We wszystkich powyższych województwach skumulowane odchylenie od 
scenariusza bazowego w roku 2020 przekracza -2%. Jednocześnie działania współfinansowane przez EFS 
nieznacznie pogorszyły tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w regionach takich jak wielko-
polskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, czy dolnośląskie. Jak zaznaczono już jednak wcześniej, jest to efekt 
większej konkurencji ze strony pozostałych regionów kraju. 

W przypadku wskaźnika realnych inwestycji obserwujemy mniejszy poziom zróżnicowania pomiędzy woje-
wództwami. We wszystkich regionach brak działań w ramach PO WER i programów regionalnych w części 
współfinansowanej przez EFS spowodowałby nieznaczny wzrost inwestycji w środki trwałe. Wzrost ten byłby 
największy w regionach takich jak lubuskie, podkarpackie, czy świętokrzyskie, zaś najmniejszy w mazowie-
ckim i wielkopolskim. 

We wszystkich regionach brak inwestycji współfinansowanych przez EFS przełożyłby się na nieco wolniejszy 
przyrost zatrudnienia. W najmniejszym stopniu dotknęłoby to województwa mazowieckie i wielkopolskie, 
czyli te, które już wcześniej wymieniono jako relatywnie najmniej dotknięte ewentualnym brakiem realizacji 
PO WER i programów regionalnych w części współfinansowanej przez EFS. Z kolei regiony będące, w świetle 
dotychczas przeanalizowanych wskaźników, największymi beneficjentami programów rozwoju kapitału 
ludzkiego, w największym stopniu odczułyby ich brak również w kontekście ewolucji zagregowanego zatrud-
nienia. W lubelskim, lubuskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachod-
niopomorskim skumulowane odchylenie od scenariusza bazowego w roku 2020 wynosi tutaj ponad -2% (są 
to regiony, które najbardziej zyskały na interwencjach EFS). Wyniki symulacji w zakresie ewolucji regional-
nych realnych wynagrodzeń pokrywają się z wynikami dotyczącymi ewolucji zatrudnienia. Jest to pochodna 
założeń modelu, który w długim okresie zakłada, że obydwie zmienne są ze sobą ściśle powiązane. 
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3.2 oszacoWaniE udziału programu krajoWEgo EFs 
W FinansoWaniu intErWEncji publicznych z budżEtu 
państWa W latach 2021-2027 

Pytanie badawcze: jaki jest udział zaplanowanych do wydatkowania środków EFS na wsparcie danego 
obszaru/polityki w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań publicznych 
w danym zakresie? 

W poniższym rozdziale przedstawiono udział zaplanowanych do wydatkowania środków EFS w ramach pro-
gramu krajowego w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań 
publicznych w okresie 2021-2027. 

W ramach programu krajowego EFS w Osi I Równe szanse dla wszystkich środki finansowe stanowią 
uzupełnienie wydatków pochodzących z budżetu państwa w zakresie interwencji publicznych dotyczących 
wsparcia zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, pomocy i integracji społecznej, ekonomii społecznej 
i solidarnej oraz wspierania podmiotów pożytku publicznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Oszacowany udział EFS w ramach prowadzonych interwencji publicznych wynosi 0,14%. Przy uwzględnieniu 
proporcjonalnej wielkości środków finansowych pochodzących z Osi VI Instrumenty zwrotne dla rozwoju 
społecznego oraz Osi VII Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu inter-
wencji publicznych w tym obszarze, udział EFS w finansowaniu interwencji publicznych dotyczących rynku 
pracy wynosi 0,21%. 

Przewidziane w ramach Osi II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi środki finansowe stanowią uzu-
pełnienie interwencji publicznych finansowych w ramach budżetu państwa w zakresie wspierania rodziny. 
Oszacowany udział EFS w ramach prowadzonych interwencji publicznych wynosi 4,21%. Przy uwzględnieniu 
proporcjonalnej wielkości środków finansowych pochodzących z Osi VII Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicznych w tym obszarze, udział EFS w finansowaniu 
interwencji publicznych dotyczących wsparcia rodziny wynosi 4,53%. 

Alokacja środków w ramach Osi III Inwestycja w kadry dla gospodarki stanowi uzupełnienie środków 
z budżetu państwa przeznaczanych na działania w zakresie oświaty i wychowania oraz wsparcia konkuren-
cyjności i innowacyjności gospodarki. Oszacowany udział EFS w ramach prowadzonych interwencji pub-
licznych wynosi 0,31%. Przy uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości środków finansowych pochodzących 
z osi VII Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicznych 
w tym obszarze, udział EFS w finansowaniu interwencji publicznych dotyczących oświaty i wychowania 
oraz wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki wynosi 0,34%. 

Wsparcie w Osi IV Zdrowie stanowi uzupełnienie alokacji pochodzącej z budżetu państwa w zakresie inter-
wencji publicznych w systemie opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz profilaktyki, 
edukacji i promocji zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Oszacowany udział EFS w ramach 
prowadzonych interwencji publicznych wynosi 0,28%. Przy uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości środ-
ków finansowych pochodzących z osi VII Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfi-
nansowaniu interwencji publicznych w tym obszarze, udział EFS w finansowaniu interwencji publicznych 
w zakresie ochrony zdrowia wynosi 0,25%. 

W ramach Osi V Szkolnictwo wyższe i nauka przewidziana alokacja EFS stanowi uzupełnienie wydatków 
budżetu z zakresie zarządzania systemem szkolnictwa wyższego i nauki, przy uwzględnieniu proporcjonalnej 
wielkości środków finansowych pochodzących z osi Oś VI Instrumenty zwrotne dla rozwoju społecznego oraz 
Oś VII Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicznych 
w tym obszarze, udział EFS w finansowaniu interwencji publicznych dotyczących wspierania i szkolnictwa 
wyższego i nauki wynosi 0,14%. 
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Wykres 1. Udział % EFS w wydatkach na określoną dziedzinę polityki społecznej w latach 2021-2027 

5,00 % 4,53 % 
4,50 % 
4,00 % 
3,50 % 
3,00 % 
2,50 % 
2,00 % 
1,50 % 
1,00 % 
0,50 % 0,21 % 0,34 % 0,25% 0,14 % 
0,00 % 

rynek pracy wsparcie rodziny nowoczesne kadry wsparcie zdrowia wsparcie 
dla gospodarki szkolnictwa 

wy˜szego i nauka 

Źródło: opracowanie własne. 

Scenariusz I - z uwzględnieniem prognozowanej inflacji oraz wpływu pandemii 

Poniżej przedstawiono udział zaplanowanych do wydatkowania środków EFS w ramach programu krajowego 
w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań publicznych 
w okresie 2021-2027 z uwzględnieniem prognozowanej inflacji oraz wpływu pandemii na możliwe działanie 
państwa dotyczące zwiększenia wydatków z budżetu na działania w obszarze rynku pracy. 

W badaniu uwzględniono prognozę inflacji oraz oddziaływanie pandemii związanej z COVID-19, w wyniku 
której konieczne jest zwiększenie nakładów na finansowanie aktywnej polityki rynku pracy w 2021 r. oraz 
kolejnych latach o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. 

Tabela 1. Prognoza inflacji na lata 2021-2027 

2021* 2022* 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** 

Inflacja CPI r/r (%) 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 

Źródło: *Prognozy NBP: Projekcje inflacji i PKB - listopad 2020 

** Prognozy regresja liniowa 

Uwzględniając inflację CPI r/R oraz biorąc pod uwagę możliwość podejmowania działań zmierzających do 
niwelowania negatywnych skutków pandemii na rynku pracy, w postaci jednoprocentowego wzrostu wydat-
ków w ramach aktywnej polityki rynku pracy w poddziałaniach 13.1 (W) Pomoc i integracja społeczna oraz 
14.1.(W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie przewidziane w ramach programu 
krajowego EFS w Osi I Równe szanse dla wszystkich oraz przy uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości 
środków finansowych pochodzących z Osi VI Instrumenty zwrotne dla rozwoju społecznego oraz Osi VII 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicznych w tym 
obszarze, udział EFS wynosi 0,13%. 

Oszacowany udział EFS w ramach Osi II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 3,86%. Przy 
uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości środków finansowych pochodzących z Osi VII Innowacje społeczne 
i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicznych w tym obszarze, udział EFS 
wynosi 4,40%. 

W ramach Osi III Inwestycja w kadry dla gospodarki, przy uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości środków 
finansowych pochodzących z osi VII Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowa-
niu interwencji publicznych w tym obszarze, udział EFS wynosi 0,33%. 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html
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W ramach Osi IV Zdrowie, przy uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości środków finansowych pochodzą-
cych z osi VII Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicz-
nych w tym obszarze, udział EFS wynosi 0,24%. 

W ramach Osi V Szkolnictwo wyższe i nauka, przy uwzględnieniu proporcjonalnej wielkości środków finan-
sowych pochodzących z osi Oś VI Instrumenty zwrotne dla rozwoju społecznego oraz Oś VII Innowacje spo-
łeczne i współpraca ponadnarodowa we współfinansowaniu interwencji publicznych w tym obszarze, udział 
EFS wynosi 0,13%. 

3.3 WpłyW EFs zidEntyFikoWany W badaniach 

Pytania badawcze: 

W jakim stopniu realizowane wsparcie EFS miało wpływ na zmianę sytuacji społeczno- gospodarczej 
w danym obszarze? 

Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie 
przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować największą pozytywną zmianą? 

Czy w obszarach przyszłej interwencji EFS istnieją wyróżniające się, trafne inicjatywy finansowane ze środ-
ków niepublicznych, mogące stać się wzorem dla opracowania typów interwencji (np. założeń projektów 
konkursowych) które mogłyby być dofinansowane ze środków EFS? 

3.3.1. rynek pracy i adaptacyjność 

Badania ewaluacyjne wskazują na następujące wnioski dotyczące wpływu wsparcia EFS w perspektywie 
2014-2020 na obszar rynku pracy i adaptacyjności: 

1. Do grudnia 2020 r. objęto wsparciem: 

• 478 960 osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, co stanowi do 40%292 zbioro-
wości osób w wieku od 15-64 lat z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym wg stanu na 2019 
r.293; 

• 2 348 653 osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym, co stanowi do 16% 
ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym wg stanu 
na 2019 r.; 

• 1 390 245 osób z wykształceniem wyższym, co stanowi do 19% ludności w wieku 15-64 lata 
z wykształceniem wyższym wg stanu na 2019 r.; 

• 61 297 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ok. 1% tych podmiotów wg stanu 
z 2019 r.294; 

292 Z uwagi na przypadki kilkukrotnego uczestnictwa tych samych osób, faktyczny odsetek może być nieznacznie niższy. 
293 Ponieważ wsparciem obejmowano zarówno osoby dorosłe, jak i uczniów, populację odniesienia zdefiniowano jako sumę liczby 
osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (wg danych z 2019 r.) oraz osób mających 15 lat w latach 
2014-2018. 
294 Liczbę MMŚP oszacowano na podstawie danych GUS jako podmioty sektora prywatnego ogółem bez spółdzielni, fundacji i stowa-
rzyszeń, z nałożeniem korekty zmniejszającej populację o 1% by wykluczyć duże przedsiębiorstwa. 
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• 73 424 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem przedsiębiorstw spółdziel-
czych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej, co stanowi ok. 2% tych podmiotów wg stanu 
z 2019 r295. 

2. Trafnym rozwiązaniem okazało się zastosowanie podejścia popytowego. Podmioty dostarczające 
usługi reagują na potrzeby strony popytowej, a zgromadzenie informacji na temat usług rozwojo-
wych na jednej platformie (Baza Usług Rozwojowych), podobnie jak dystrybucja środków w postaci 
PSF, sprzyja skuteczności i efektywności interwencji296 oraz jej dostępności. Zdaniem osób, które sko-
rzystały z dofinansowanych usług rozwojowych, prowadziły one do pozyskania wiedzy i umiejętności, 
które są wykorzystywane w codziennej pracy297. Konieczny jest jednak dalszy rozwój BUR, gdyż usług 
zawartych w niej jest zbyt mało, i nie zawsze dostosowane są do potrzeb przedsiębiorców298. 

3. Działania outplacementowe często sprzyjały trwałości zatrudnienia i poprawie sytuacji uczestni-
ków na rynku pracy299 300, jednak przed 2020 r. wskazywano na to, że formuła ta zaczyna być nieak-
tualna ze względu na zmniejszenie liczby pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i/lub osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz przedsiębiorstw odczuwających negatywne 
skutki zmian gospodarczych301. Działania te w dobie pandemii COVID znów mogą okazać się nie-
zbędne, jednak wymagają elastyczności i szybkiego reagowania (pozytywnym przykładem może być 
realizacja działań outplacementowych w woj. małopolskim – wyłoniono tam operatorów, których 
zadaniami są: stały monitoring rynku pracy, informowanie o możliwość wsparcia oraz zapewnienie 
szybkiej reakcji na ewentualne pojawiające się zwolnienia). Jak wskazuje przeprowadzona analiza 
wpływu EFS, efektywność i skuteczność działań adaptacyjnych w gospodarce uwarunkowana jest 
poziomem kompetencji miękkich zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Wysoką wartość 
dodaną przynoszą projekty wzmacniające kompetencje miękkie oraz umiejętność działania w zmie-
niającym się otoczeniu. Wysoki zwrot inwestycji przynoszą zatem kompleksowe programy wsparcia 
dla przedsiębiorców w zakresie reagowania kryzysowego na dynamicznie zmieniające się warunki 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzmocnienie kompetencji przyszłości oraz wsparcie ponownego 
uruchamiania działalności gospodarczej o kryzysie epidemiologicznym stanowi potencjalnie naj-
większy zwrot z inwestycji w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, ze względu 
na szeroki zakres oddziaływania począwszy od pracowników, pracodawców, ich rodzin aż po system 
finansów publicznych. 

4. W badanym okresie można było zaobserwować wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez 
nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zamówień publicznych302. 

295 Liczbę oszacowano jako podmioty sektora prywatnego z uwzględnieniem spółdzielni, bez fundacji i stowarzyszeń, z nałożeniem 
korekty zmniejszającej populację o 1% by wykluczyć duże przedsiębiorstwa. 
296 Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014 
2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
Warszawa 2019. 
297 Danae, Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2020. 
298 Konsorcjum EVALU, ECORYS, op. cyt. 
299 Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020, 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2020. 
300 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu 
długoterminowego w ramach 9, 10, 11 i 12 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego 2014-2020, Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Kutno 2019 
301 Konsorcjum EVALU, ECORYS, op. cyt.t. 
302 IDEA Instytut, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 (PO WER) oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
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Ponadto przeprowadzone w ramach niniejszego badania analizy wskazują, że: 

1. Największy skumulowany wpływ EFS na PKB obserwowany jest w województwie warmińsko-
-mazurskim, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim. We wszystkich tych regionach brak inwe-
stycji współfinansowanych przez EFS oznaczałby wolniejszy wzrost PKB o ponad 1% w stosunku do 
scenariusza bazowego. Na drugim krańcu znajduje się wielkopolskie, gdzie brak realizacji projektów 
z EFS bardzo nieznacznie przyspieszyłby wzrost gospodarczy. 

2. Największy pozytywny wpływ wsparcia z EFS na płace powinien być obserwowany w wojewódz-
twie lubelskim, lubuskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim 
i zachodniopomorskim. Z kolei brak programów współfinansowanych przez EFS najmniej odczuwalny 
byłby przez pracowników w mazowieckim i wielkopolskim. 

3.3.2. aktywność zawodowa i zatrudnienie 

Badania ewaluacyjne wskazują na następujące wnioski dotyczące wpływu wsparcia EFS w perspektywie 
2014-2020 na obszar aktywności zawodowej i zatrudnienia: 

1. Do grudnia 2020 objęto wsparciem 478 960 osób, co stanowi co najmniej 3% oszacowanej w przybli-
żeniu303 zbiorowości osób, które doświadczyły epizodu bezrobocia rejestrowanego w latach 2014-
2020. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w projektach w latach 2015-2019, tj. wsparciem EFS nie 
objęto już nowych bezrobotnych z 2020 r. w tym znacznej liczby napływających w III kwartale 2020 r. 
wskutek pandemii COVID-19. 

2. Należy utrzymać, a nawet zintensyfikować wsparcie dla grup defaworyzowanych na rynku pracy: 
kobiet, osób młodych – do 25. roku życia – nie posiadających wystarczającego doświadczenia 
zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym do wymogów moder-
nizującej się gospodarki, a także starszych (po 50. roku życia), długotrwale bezrobotnych i niepełno-
sprawnych304. Osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy coraz częściej stają się grupą docelową 
projektów EFS z zakresu rynku pracy, ponieważ osoby o lepszej zdolności do bycia zatrudnianym 
trafiły wcześniej do zatrudnienia. Generalnie wyniki badań ewaluacyjnych wskazują, że wsparcie 
osób pozostających bez pracy, w tym grup defaworyzowanych, przyniosło efekty w zakresie wzrostu 
zatrudnienia i obniżenia poziomu bezrobocia, przy czym od 2008 roku wpływ PO KL i początkowego 
etapu PO WER przejawił się głównie w ograniczeniu negatywnych tendencji na rynku pracy, które 
pojawiły się w następstwie kryzysu finansowego305. Dowody na to, że wsparcie w ramach EFS/YEI 
ma bezpośredni, pozytywny wpływ na regionalne rynki pracy dostarczyła analiza kontrfaktyczna 
przeprowadzona w ramach „Metaanalizy wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wspar-
cia z EFS”. „(…) wsparcie w skali kraju tysiąca zarejestrowanych osób bezrobotnych wiązało się ze 
zmniejszeniem lokalnego poziomu bezrobocia o średnio 1732 osób. Podobne oszacowania prze-
prowadzono również dla liczby długotrwale bezrobotnych, uzyskując oszacowanie średniego efektu 
netto na poziomie -0,876. A zatem wsparcie w skali kraju tysiąca zarejestrowanych osób bezrobot-
nych wiązało się ze zmniejszeniem rejestrowanej lokalnie liczby długotrwale bezrobotnych o śred-
nio 876 osób. Obliczono ponadto, że wsparcie tysiąca zarejestrowanych osób bezrobotnych łączyło 
się ze zmniejszeniem obserwowanej później w powiecie stopy bezrobocia o średnio jeden punkt 
procentowy”306. 

303Oszacowano jako sumę zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2013 r. i bezrobotnych nowo zarejestrowanych w okresie sty-
czeń 2014 – październik 2020. Oszacowanie nie uwzględnia możliwości wielokrotnego rejestrowania się przez tę samą osobę (co ma 
miejsce, a więc rzeczywisty odsetek jest wyższy) ani (rzadszych) przypadków wielokrotnego korzystania z EFS przez tę samą osobę. 
304 EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport cząstkowy 2016, Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2016. 
305 Tamże. 
306 EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, Warszawa 2019. 
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3. Największą efektywnością307 charakteryzują się działania skierowane do osób młodych, szczegól-
nie te, które zwiększają kompetencje miękkie pracowników. Są one bowiem najbardziej pożądane 
na rynku pracy. Działania wspierające nabywanie kompetencji miękkich (tzw. kompetencji przyszło-
ści) charakteryzują się największą długotrwałą wartością dodaną. Inwestowanie w działania mające 
na celu wprowadzenie młodych pracowników na rynek pracy oraz utrzymanie się na tym rynku daje 
długofalowe pozytywne skutki ekonomiczne i społeczne. Daje nie tylko korzyści wynikające z uzyska-
nia wynagrodzenia, korzyści dla finansów publicznych, lecz również korzyści społeczne wynikające 
z potencjalnego wzrostu przekonania o zaradności życiowej wśród osób młodych oraz usamodziel-
nienia się. Bierność zawodowa u absolwentów wpływa negatywnie na motywację do podejmowania 
pracy, niechęć lub niemożność do usamodzielnienia się, a w przyszłości może stać się przyczyną 
nawracającego bezrobocia. 

4. Bierność zawodowa u absolwentów wpływa negatywnie na motywację do podejmowania pracy, 
niechęć, lub niemożność do usamodzielnienia się, a w przyszłości może stać się przyczyną nawraca-
jącego bezrobocia. 

5. Najmniejszą efektywnością charakteryzują się działania skierowane wyłącznie do grup docelo-
wych charakteryzujących się szczególnie trudną sytuacją na rynku pracy (osoby zagrożone ubó-
stwem, lub wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwali-
fikacjach). Wsparcie takie wymaga kompleksowego podejścia i charakteryzuje się niskim zwrotem 
z inwestycji. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, iż działania te charakteryzują się wysokim kosz-
tem zaniechania, który potencjalnie ponosić będą nie tylko osoby z grup docelowych, lecz również 
ich rodziny, jak i system finansów publicznych. Wysoki stopień ryzyka ponoszenia kosztów zaniecha-
nia działań oraz związane z tym pojawianie się kosztów społecznych, związane jest między innymi 
z pojawianiem się chorób, czy wchodzeniem w konflikt z prawem itp. 

6. Istotne znaczenie dla gospodarki ma aktywizacja zawodowa kobiet na rynku pracy. Z badań wynika, 
iż tendencja wzrostowa bierności zawodowej na polskim rynku pracy jest wynikiem obowiązków 
rodzinnych i domowych. Efektywność oddziaływania EFS w obszarze aktywności zawodowej kobiet 
jest zatem niska, gdyż nie uwzględnia uwarunkowań bierności zawodowej wynikających z uwa-
runkowań rodzinnych. Są dowody na to, że kobiety jako uczestniczki projektów EFS nakierowanych 
na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, cechuje niższa efektywność zatrudnieniowa niż 
uczestników-mężczyzn. Kobiety mają o 15% mniejsze szanse podjęcia pracy i o 40% mniejsze szanse 
prowadzenia działalności gospodarczej 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, a jeżeli pra-
cują, to mają przychody z pracy niższe o średnio 144 złote (przyjmując podstawę wymiaru składki 
na ubezpieczenie wypadkowe jako miarę przychodów)308. Ponadto zwrot z inwestycji w wykształce-
nie jest w przypadku kobiet-uczestniczek projektów EFS niższy niż w przypadku mężczyzn-uczestni-
ków – posiadanie wykształcenia średniego, lub zasadniczego zawodowego lub zasadniczego bran-
żowego (ISCED 3) przynosi mniej korzyści w postaci zwiększenia szansy podjęcia pracy kobietom niż 
mężczyznom309. 

307 EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, Warszawa 2019. Analizę stopy zwrotu z działań w poszczególnych oparto na zasadzie, iż na efektywność działań wpływają 
następujące czynniki: zapotrzebowanie na działanie, skuteczność i trwałość oddziaływania, zasięg społeczny oddziaływania. Im wyż-
sze jest diagnozowane zapotrzebowanie na działanie, większa skuteczność, trwałość i zasięg oddziaływania tym większa efektywność 
końcowa działań. 
308 Tamże. 
309 Tamże. 
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7. Jakość zatrudnienia uzyskiwanego przez uczestników projektów EFS jest zróżnicowana, często nie 
spełnia wymogu efektywności zatrudnieniowej. Nawet do 25% uczestników po pół roku od zakoń-
czenia wsparcia może mieć pracę niskiej jakości, czyli pracę niestabilną, w oparciu o umowy cywil-
noprawne, poniżej kwalifikacji, nisko wynagradzaną. Dotyczy to w większym stopniu osób defawo-
ryzowanych na rynku pracy, czyli kobiet, osób przed 25. rokiem życia i po 49. roku życia, osób bez 
wyższego wykształcenia310. Osoby ją wykonujące są bardziej narażone na bezrobocie w razie pogor-
szenia sytuacji na rynku pracy, w związku z czym w przypadku uzyskania miejsca pracy niskiej jakości 
w rezultacie wsparcia EFS istnieje ryzyko, że efekt zatrudnieniowy może okazać się nietrwały. 

Ponadto przeprowadzone w ramach niniejszego badania analizy wskazują, że we wszystkich regionach brak 
inwestycji współfinansowanych przez EFS przełożyłby się na nieco wolniejszy przyrost zatrudnienia. W naj-
mniejszym stopniu dotknęłoby to województwa mazowieckie i wielkopolskie, a w największym lubelskie, 
lubuskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. 

3.3.3. przeciwdziałanie wykluczeniu i wsparcie grup w szczególnej sytuacji 

Z badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS wynika, że ulegający poprawie stan integracji 
społecznej i włączenia społecznego jest powiązany z dużą skalą interwencji realizowanej w ramach EFS 
oraz skutecznością realizowanego wsparcia311. 

Badania ewaluacyjne wskazują na następujące wnioski dotyczące wpływu wsparcia EFS w perspek-
tywie 2014-2020 w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz 
pomocy społecznej: 

1. Do grudnia 2020 r. objęto wsparciem: 

• 390 509 osób z niepełnosprawnościami, co stanowi do 29% osób, które posiadały orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy, będących w wieku do 59 lat 
(kobiety) lub do 64 lat (mężczyźni) wg stanu na 2018 r.; 

• 16 751 podmiotów ekonomii społecznej, co stanowi do 54% podmiotów ekonomii społecznej 
w kraju wg stanu na 2019 r.312. 

2. Pozytywnie oceniany jest proces deinstytucjonalizacji usług, tj. dążenie do przejścia od usług świad-
czonych w formie instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej i pełnego udziału 
osób korzystających z tych usług w życiu społecznym313. 

3. W dalszym ciągu identyfikuje się problemy wynikające z niewystarczającego dostępu do usług spo-
łecznych, które występują ze szczególnym natężeniem na obszarach zdegradowanych i oddalonych 
od rynków pracy, na których obserwowany jest niewystarczający dostęp do dobrej jakości, niedro-
gich usług społecznych. Aktualna pozostaje potrzeba rewitalizacji społeczno-gospodarczej obszarów 
wiejskich314. 

4. W kontekście interwencji skierowanej na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej beneficjentów 
ostatecznych, w niektórych przypadkach sytuacja ta po zakończeniu wsparcia pozostawała bez 

310 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport cząstkowy 2016, s. 155. 
311 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – RAPORT CZĄSTKOWY, Warszawa 2018. 
312 Szacunkową liczbę podmiotów ekonomii społecznej oszacowano jako sumę: przesiębiorstw społecznych (wg portalu ekonomia-
spoleczna.gov.pl, 2020), spółdzielni (GUS, 2020), zakładów pracy chronionej (GUS, 2020), CIS, KIS, ZAZ i WTZ (GUS, 2018), szacunko-
wej liczby fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą (na liczbę stowarzyszeń i fundacji wg GUS, 2020 nałożono 
odsetek z badań Klon-Jawor z 2019 r.). 
313 Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j, Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości 
i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Raport koń-
cowy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019. 
314 Imapp Consulting, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokreso-
wego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019. 
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zmian. Uczestnicy zakończonych projektów nadal mogą potrzebować podobnych działań w przy-
szłości. Związane jest to ze złożonością ich problemów, która może wymagać dłuższego procesu 
reintegracji315. 

5. Elementem przyjętej formuły wdrażania, który nie do końca sprawdził się, było oparcie się 
na instytucjach pomocy i integracji społecznej – OPS, MOPR, PCPR. Zaobserwowano szereg prob-
lemów związanych z niskim zainteresowaniem tych instytucji do składania wniosków o dofinanso-
wanie, słabą jakością składanych wniosków, wycofywaniem się wnioskodawców przed podpisaniem 
umowy. 

Wnioski z badań ewaluacyjnych dotyczące zatrudnienia osób dotkniętych, lub zagrożonych ubóstwem, lub 
wykluczeniem społecznym były następujące: 

1. Najczęściej wybieraną i zdaniem badanych uczestników – najbardziej skuteczną formą wsparcia 
w obszarze integracji społecznej – były kursy i szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejęt-
ności, kompetencji i kwalifikacji316. 

2. Zauważalne efekty przyniosły działania w zakresie aktywnej integracji w ramach RPO skierowane 
do osób z niepełnosprawnością317. W niektórych projektach w 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
pracowało ponad 20% zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym osób z niepełno-
sprawnością, które w nim uczestniczyły. 

W obszarze działań nakierowanych na rozwój lokalny i wzrost partycypacji społecznej oraz ekonomii spo-
łecznej można stwierdzić, iż: 

1. Mechanizm RLKS w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia poziomu partycypacji społecznej 
w realizacji LSR318. Zidentyfikowano również duże zaangażowanie sektora społecznego w realizację 
LSR, a także dość wysoki poziom integracji społecznej mieszkańców. W niektórych regionach RLKS 
wspiera dostęp do usług społecznych, a usługi te odpowiadają na potrzeby mieszkańców, a także 
przyczynia się do obniżenia ubóstwa poszczególnych jednostek, jednak skala interwencji jest zbyt 
mała, by mówić o obniżeniu ubóstwa całej społeczności. 

2. Funkcjonuje stabilny system instytucjonalny wspierający rozwój ES. Obserwowany jest również 
wzrost liczby podmiotów zaliczanych do ES, jak i kreowanych miejsc pracy w tym sektorze. Za trafne 
w ramach interwencji z EFS uznaje się instrumenty zwrotne kierowane do PES, gdyż podmioty te 
niejednokrotnie nie są w stanie uzyskać finansowania na zasadach komercyjnych. 

3. Efektywną formą wsparcia w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej są spółdzielnie socjalne – 
ze względu na cel ich funkcjonowania, czyli dążenie do zwiększania zatrudnienia osób wykluczonych, 
lub zagrożonych wykluczeniem/ubóstwem.319 

Przeprowadzone analizy stopy zwrotu z inwestycji wskazują, że: 

• Działania skierowane do grup najtrudniejszych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, charakte-
ryzują się niską efektywnością: wymagają kompleksowego podejścia przy niskim zwrocie z inwesty-
cji. Jednocześnie jednak charakteryzują się wysokim kosztem zaniechania, który potencjalnie ponosić 
będą osoby z grup docelowych, ich rodziny jak i system finansów publicznych. 

315 Openfield, Ocena efektów działań RPO-L 2020 realizowanych w ramach OP7 Równowaga społeczna, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubuskiego, Opole 2019. 
316 EU-CONSULT, Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Gdańsk 2019. 
317 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport Końcowy, Warszawa 2019. 
318 EVALU, Ocena skuteczności wdrażania oraz efektów instrumentu RLKS w województwie podlaskim, UMWP, Białystok 2019. 
319 EVALU, Ewaluacja mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 dla potrzeb prze-
glądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Warszawa 2019. 
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• Warto zwrócić uwagę na zwrot z inwestycji dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 
w formie asystenta lub opiekuna osoby niepełnosprawnej. Działania tego typu mają szerszy zakres 
oddziaływania niż jedynie odbiorca pomocy. Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu na członków 
rodzony osoby niepełnosprawnej, możliwe jest uzyskanie długookresowej wartości dodanej wynika-
jącej z możliwości aktywizacji zawodowej dotychczasowego opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

• Efektywność wsparcia grupy seniorów zależy od stopnia homogeniczności grupy docelowej, do 
której kierowana jest interwencja. Seniorzy to grupa bardzo niejednorodna, zarówno w ramach kry-
terium wiekowego, zdrowotnego, poziomu zamożności, miejsca zamieszkania. Im bardziej homoge-
niczna jest grupa docelowa tym zwrot z adekwatnej inwestycji będzie większy. 

• Wysoki zwrot z inwestycji przynoszą projekty wzmacniające podmioty ekonomii społecznej w pro-
cesie integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy. Wzmocnienie działań mających pozytywny 
wpływ na popytową stronę rynku pracy, w tym tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach eko-
nomii społecznej, promocja ekonomii społecznej skutkuje długotrwałą wartością dodaną oddziały-
wania, obejmującą nie tylko odbiorców wsparcia z grup defaworyzowanych, lecz również ich rodziny. 

3.3.4. opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Badania ewaluacyjne wskazują na następujące wnioski dotyczące wpływu wsparcia EFS w perspektywie 
2014-2020 na obszar opieki nad najmłodszymi dziećmi: 

1. Do grudnia 2020 r. z EFS utworzono 30 845 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co stanowi 18% 
ogółu miejsc w kraju wg stanu na 2019 r.320. 

2. Na poziomie regionalnym zauważyć można istotną zmianę sytuacji zawodowej osób, których dzieci 
objęte zostały zinstytucjonalizowaną opieką321. Oddziaływanie instytucjonalnej opieki nad małymi 
dziećmi jest szerokie – dotyczy nie tylko rodziców, w szczególności matek, ale również dziadków (istnieje 
pozytywna korelacja między zinstytucjonalizowaną opieką nad małymi dziećmi ze wzrostem aktywności 
seniorów322), grup defaworyzowanych (uczestnictwo w powszechnie dostępnych usługach opiekuńczych 
wysokiej jakości w znaczący sposób poprawia szanse życiowe dziecka) oraz decydentów (inwestycja 
w usługi opiekuńcze zwraca się z nawiązką w długim okresie, ponieważ wyposażone w „kapitał kultu-
rowy” dzieci nie korzystają z kosztownych programów łagodzących skutki ryzyk socjalnych323). 

3. Nie udało się zgromadzić dowodów na skuteczność działań nakierowanych na wyrównywania dostępu 
do zatrudnienia i rynku pracy, co oznacza, że brakuje wyników badań, które pozwoliłyby zweryfikować 
poprawność zaplanowanej interwencji i ocenić, czy prowadzone działania (w tym dotyczące zwiększania 
dostępu do miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i podnoszenia jakości opieki) przekładają się na zaplano-
wane efekty. Natomiast w teorii zmiany w PO KL, w którą wpisywało się wsparcie w zakresie tworzenia 
i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych/ usług świadczonych przez opiekuna, istnienie związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy poprawą sytuacji w zakresie powrotu do pracy po przerwie związa-
nej z urodzeniem i wychowaniem dzieci a wzrostem zatrudnienia i obniżeniem się poziomu bezrobocia, 
zostało potwierdzone. 

4. O skuteczności interwencji w obszarze opieki żłobkowej można wnosić z danych statystycznych. W Pol-
sce objęcie dzieci do lat 3 opieką w placówkach utrzymuje się na bardzo niskim poziomie w porównaniu 
do średniej UE, natomiast statystyki poprawiły się w ostatnich latach; np. w latach 2017-2019 odsetek 

320 Miejsca oszacowano jako sumę miejsc opieki w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych oraz liczby dzieci 
pod opieką dziennych opiekunów. 
321 por. Lider Projekt, Instytut Badawczy IPC, Openfield, Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 
3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2019. 
322 Szelewa D., Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Warszawa 2019. 
323 Tamże. 
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dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych 
wzrósł z 8,75% do 14,21%. Można to uznać przynajmniej częściowo za efekt wsparcia z PO WER i RPO. 

5. Wskazówkę na temat skuteczności wsparcia EFS w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą sta-
nowić doświadczenia dotyczące zapewniania opieki nad dziećmi uczestniczek projektów EFS w trakcie 
ich trwania. Nie zaobserwowano istotnej zależności między szansą podjęcia pracy po projekcie a zapew-
nieniem opieki nad dzieckiem w jego trakcie, ani współwystępowaniem takiej opieki ze wsparciem 
ukierunkowanym na podjęcie pracy. W związku z tym, że opieka nad dzieckiem trwała tylko w trakcie 
projektu, a nie po jego zakończeniu, można założyć, że ułatwiła, lub wręcz umożliwiła matkom uczest-
nictwo w projekcie, natomiast nie zniwelowała utrudnień na rynku pracy związanych z posiadaniem 
małego dziecka. Aby więc wsparcie mogło przynieść efekt zatrudnieniowy musiałoby być świadczone 
po opuszczeniu projektu. 

3.3.5.  Edukacja ogólna 

Realizowane w latach 2014-2020 wywarło korzystny wpływ na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej 
w obszarze edukacji ogólnej. W szczególności: 

1. Do grudnia 2020 r. utworzono 57 724 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co stanowi 5% 
miejsc wychowania przedszkolnego324 istniejących w kraju w 2018 r. Brak nowszych danych odnie-
sienia, z obecnej perspektywy wkład EFS może przekraczać 5% w zw. z tworzeniem miejsc po 2018 
r. Wzrosła liczba miejsc edukacji przedszkolnej dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnospraw-
nościami, zapewniono tym dzieciom zajęcia edukacyjne i specjalistyczne325. Z uwagi na skalę potrzeb 
należy kontynuować wsparcie zwłaszcza dla dzieci ze SPE i na obszarach wiejskich. 

2. Do grudnia 2020 r. objęto wsparciem 133 571 nauczycieli (we wszystkich typach szkół i placówek), co 
stanowi do 20% nauczycieli zatrudnionych w Polsce wg. stanu na 2019 r. 

3. Realizowano projekty obejmujące stosowanie innowacyjnych, aktywizujących metod dydaktycz-
nych (w tym metody eksperymentu), ale w zbyt małym zakresie w stosunku do potrzeb326 327. 

4. Nauczyciele zwiększyli umiejętności pracy z uczniami ze SPE328. Zapewniono indywidualizację pracy 
z uczniami o specjalnych, lub największych potrzebach329. 

5. Należy podkreślić, że realizowane dotychczas tak zwane programy rozwojowe szkół, czyli projekty 
zapewniające doraźne dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z dodatkiem szkoleń dla nauczycieli 
i innych form wsparcia (np. doradztwa edukacyjno-zawodowego) oraz doposażenie szkół, a nie-
obejmujące kompleksowego, przemyślanego, długotrwałego i pogłębionego rozwoju szkoły jako 
całości przynoszą bardzo ograniczone efekty. Na podstawie deklaracji badanych nauczycieli można 
sądzić, że zajęcia pozalekcyjne, w tym te finansowane z EFS, spotykają się z pozytywnym odbiorem 
uczniów i że uczestniczący w nich uczniowie istotnie czegoś się uczą i rozwijają zainteresowania. 
Z cząstkowych danych jakościowych wynika też, że projekty te pozwalały poszerzyć znajomość świata 
i wzmacniać poczucie osobistej skuteczności uczniom ze środowisk defaworyzowanych330. Natomiast 

324 Miejsc w przedszkolach, (łącznie ze specjalnymi), punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego. 
325 Konsorcjum Openfield, IPC Instytut Badawczy, Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w Regionalnym Programie 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Opole 2019. 
326 Tamże. 
327 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport Końcowy, Warszawa 2019. 
328 Konsorcjum Openfield, IPC Instytut Badawczy, Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w Regionalnym Programie 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2019. 
329 EU-CONSULT, Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 przy-
czyniło się do osiągnięcia celów w ramach priorytetów XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” oraz XII „Infrastruktura eduka-
cyjna”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gdańsk 2020. 
330 Białek A. Rybińska A., Zielonka P., Zub M., Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach 
Poddziałania 9.1.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róż-
nic w jakości usług edukacyjnych”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014. 



101 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 

 

 

  

  

  

  

  

nie udało się potwierdzić wpływu zajęć pozalekcyjnych z EFS na osiągnięcia edukacyjne uczniów 
w sposób obiektywny w badaniach ilościowych. Nie występuje efekt netto programów rozwojowych 
na poziomie przeciętnego ucznia szkoły, w której realizowano taki projekt331 332 333 334. Rozbieżność 
wyników analizy efektu netto i opinii nauczycieli można tłumaczyć tym, że skala wsparcia jest bardzo 
mała (w zajęciach bierze udział niewielka część uczniów szkoły) a korzystny wpływ występuje u nie-
których uczestników, ale na poziomie całej zbiorowości uczniów szkoły efekty są marginalne. 

Ponadto realizacja projektów nazywanych „programami rozwojowymi szkoły” nie prowadzi do trwałego 
rozwoju szkoły: nie przyczynia się do wdrożenia do bieżącej szkolnej praktyki tych innowacyjnych metod 
i narzędzi, które były testowane przez nauczycieli na zajęciach pozalekcyjnych. Wsparcie w postaci zajęć 
pozalekcyjnych w ramach programów rozwojowych jest nietrwałe – oddziałuje tylko na niewielką grupę 
uczniów w nich uczestniczących nie przekładając się na zmiany bieżącej pracy nauczycieli na lekcjach ani 
na zmiany na poziomie szkoły. Stanowi w związku z tym nieefektywną formę wydatkowania środków EFS 
w porównaniu do przynoszącego trwalsze rezultaty doskonalenia nauczycieli335. 

W związku z powyższym wsparcie tego rodzaju należy kontynuować tylko częściowo. Przede wszystkim 
wsparcie w lokalnych projektach EFS powinno być skoncentrowane na doskonaleniu nauczycieli, wspie-
rającym przechodzenie od modelu transmisyjnego (przekazywania i przyswajania wiedzy) do podejścia 
pedagogicznego skoncentrowanego na aktywnym dochodzeniu do wiedzy i rozwijaniu umiejętności 
(zwł., kompetencji kluczowych zorientowanych praktycznie) przez uczniów, samodzielnie i w grupach, 
przy moderującym wsparciu nauczyciela. Potrzebne jest doskonalenie nauczycieli polegające na długim 
(co najmniej rocznym, lepiej kilkuletnim) procesie rozwoju dyrektorów szkół i nauczycieli, w tym poprzez 
szkolenia i doradztwo ale zwłaszcza poprzez uczenie się od innych nauczycieli, następnie testowanie 
nowych metod na lekcjach i regularną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z danej i z róż-
nych szkół, towarzyszącą dalszemu ulepszaniu metod pracy na lekcjach. 

Aby maksymalnie efektywnie wykorzystać ograniczone środki EFS, należy prowadzić takie działania, by 
metody aktywnego uczenia się zostały dzięki EFS wprowadzone na lekcjach. W związku z tym nie-
zbędne jest wypracowanie przez instytucje systemu realizacji programów takiej interpretacji pojęcia 
dodatkowości i formuły projektów, która pozwoliłaby wartość dodaną wsparcia EFS realizować w ramach 
lekcji szkolnych, i tak zmieniać lekcje, by to podczas nich uczniowie mogli bardziej samodzielnie 
myśleć, szukać rozwiązań i współpracować. 

• Wartościowym przedsięwzięciem niepublicznym realizowanym poza EFS, którego model warto 
wykorzystać do projektowania wsparcia rozwoju szkół i nauczycieli jest program Szkoła ucząca się 
(SUS) i program (dawniej komponent SUS) „Szkoła z klasą”. Są one realizowane przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Fundację „Szkoła z klasą” głównie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacja 
Wolności, choć jeden etap „Szkołą z klasą 2.0” finansowano też z EFS, część finansowania zapew-
nia też Fundacja Agory. „SUS” to program kompleksowego wsparcia szkół, wzmacniający zarazem 
kompetencje dyrektorów szkół jako liderów i autonomię zespołów nauczycielskich. „Szkoła z klasą” 
to inicjatywa podwyższania jakości kształcenia. W wydaniu „2.0” koncentruje się na kompleksowym 
i wpisanym w procesy pedagogiczne wykorzystaniu TIK w edukacji. Koncepcja programu Szkoła 
z Klasą oparta jest na metodzie myślenia projektowego (design thinking) zmierzającej do wypraco-
wania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o oczekiwania i faktyczne potrzeby. Uczestnicy otrzymują 
narzędzia edukacyjne, szkolenia i możliwość korzystania z webinariów. 

• Przykładem innego przedsięwzięcia niepublicznego, realizowanego poza EFS, które warto wykorzy-
stać jako modelowe do programowania koncepcji projektów szkolnych w perspektywie 2021-2027 
jest program „Ogarnij inżynierię” realizowany przez Fundację Katalyst Engineering należącą do grupy 

331 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport Końcowy, Warszawa 2019. 
332 Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Warszawa 2019. 
333 Zielonka P., Programy rozwojowe – analiza efektu netto w gimnazjach, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014. 
334 Zielonka P., Programy rozwojowe – analiza efektu netto poddziałania 9.1.2 PO KL w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i lice-
ach ogólnokształcących, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014. 
335 Białek A. Rybińska A., Zielonka P., Zub M., Ewaluacja ex-post programów rozwojowych, op. cit. 
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White Start Foundations. Jest to bezpłatny dla szkół program w ramach którego szkoły otrzymują 
materiały metodyczne i narzędzia (w tym drukarki 3D). Ideą programu jest podejście interdyscypli-
narne – założenia do projektów uczniowskich łączą elementy inżynierii, technologii i matematyki. 
Tym co wyróżnia inicjatywę jest to, że Program jest realizowany w ramach obowiązkowych zajęć 
szkolnych (na lekcjach) i jest narzędziem realizacji konkretnych wymagań podstawy programowej. 

Jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne adresowane bezpośrednio do uczniów, to w związku ze skróceniem 
jednolitej nauki szkolnej i przyspieszeniem o rok selekcji uczniów do szkół ogólnych, techników i bran-
żowych priorytetem powinna być realizacja zajęć wyrównawczych. Ponadto w związku z wykazanymi 
w poprzednim rozdziale niedostatkami edukacji włączającej, niezbędne jest też podejmowanie działań 
zapewniających uczniom autentyczną edukację włączającą. W szczególności potrzeba działań z zakresu 
edukacji dla wszystkich: pokonujących nierówności edukacyjne, jakimi są dotknięci uczniowie o niższym 
statusie społeczno-ekonomicznym i uboższym kapitale kulturowym (np. wycieczki pozwalające „poznać 
kraj” uczniom z uboższych i wykluczonych komunikacyjnie miejscowości, projekty uczniowskie realizo-
wane przez nich we współpracy w grupach mieszanych ze względu na pochodzenie społeczne i kompe-
tencje, przedsięwzięcia uwrażliwiające na akceptację różnorodności np. wynikającej z różnej sytuacji 
materialnej, niepełnosprawności, różnic poglądów, przynależności do mniejszości i inne). Potrzeba też 
działań dla uczniów osiągających wysokie wyniki i mających ponadstandardowe zainteresowania, ale 
zarazem obciążonych niskim kapitałem ekonomicznym i kulturowym rodzin niemogących np. sfinanso-
wać im zajęć dodatkowych. 

Nie rekomenduje się natomiast realizacji z EFS zajęć o charakterze kół zainteresowań, czy typowych 
kółek przedmiotowych. Jest to wsparcie o zbyt krótkiej trwałości, nie owocuje włączeniem nowych 
metod do codziennej praktyki lekcyjnej i, jak wskazano powyżej, nie ma żadnych dowodów na to, by 
przyczyniało się do poprawy wyników uczniów. Nie oznacza to, by zajęcia pozalekcyjne w ogóle nie miały 
być prowadzone – ich prowadzenie jest obowiązkiem szkoły, która powinna mieć na to zapewnione 
środki własne organu prowadzącego. 

Ponadto ze względu na ograniczoność środków EFS wsparcie warto kontynuować, ale kierując je zwłasz-
cza do tych szkół, które mają największe problemy z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia, tj. 
osiągają niską edukacyjną wartość dodaną. 

6. Rekomendowane jest natomiast, by takim projektom towarzyszyło doposażenie szkół w niezbędny 
do unowocześniania lekcji sprzęt i materiały dydaktyczne zgodnie z zasadą cross-financingu. Częścią 
projektów realizowanych w szkołach było doradztwo edukacyjno-zawodowe. Najczęściej były to 
dodatkowe zajęcia z doradztwa, ale prowadzono też projekty na większą skalę, jak podlaski „Dobry 
zawód – Fajne życie”. Projekt ten obejmował nie tylko zajęcia prowadzone w szkole ale też np. wizyty 
studyjne uczniów gimnazjów w zakładach pracy i w szkołach kształcenia zawodowego, oraz przepro-
wadzone z rozmachem targi edukacyjno-zawodowe. Wielką wartością tego projektu było to, że były 
to targi subregionalne i zapewniono dowóz na nie uczniom z okolicznych gmin, w tym wsi. Uczniowie 
ci mieli szansę spotkać się z o wiele bogatszą ofertą, niż na typowych organizowanych przez organy 
prowadzące targach powiatowych, na które i tak nie koniecznie docierają, jeśli mieszkają we wsi źle 
skomunikowanej z siedzibą powiatu. Projekt wyrównywał więc szanse uczniów defaworyzowanych 
w dostępie do wiedzy o możliwościach nauki zawodu. Wartością projektu było też wzbogacenie 
wiedzy doradców szkolnych o rynku pracy, specyfice zawodów i stanowisk. Jednak poza tym nie 
przyczynił się, pomimo intensywnych działań poprawiających wizerunek szkół kształcenia zawodo-
wego, do tego, by ze szkół uczestniczących w projekcie wybierali szkołę kształcenia zawodowego 
częściej, niż uczniowie ze szkół nieuczestniczących w projekcie. Udało się zaś wesprzeć w bardziej 
świadomym dokonaniu wyboru tych uczniów, którzy już rozważali szkołę kształcenia zawodowego336. 
Wynika stąd, że należy nadal wspierać z EFS doradztwo zawodowe, ale dobrze ukierunkowane. 
Warto prowadzić projekty ogólnowojewódzkie przede wszystkim: a) wzmacniające kompetencje 
wychowawców, pedagogów i doradców szkolnych, w tym ich wiedzę o rynku pracy by mieli coraz 
wyższe kompetencje do wspierania uczniów w trafnym wyborze dalszej ścieżki, oraz b) zapewniające 

336 Zub M. (red.), Bieńkowska Z., Głomska M., Kowalczyk P., Penszko P., Ocena wpływu wsparcia RPOWP na popularyzację kształcenia 
zawodowego w województwie podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2020. 
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uczniom z całego regionu, szczególnie z odległych i źle skomunikowanych miejscowości, zapoznanie 
się z bogatą ofertą szkół kształcenia zawodowego co najmniej w subregionie i z przykładowymi rea-
liami pracy u pracodawców. 

7. Do grudnia 2020 r. 6 209 szkół i placówek systemu oświaty zostało wyposażonych w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych, co stanowi ok. 15% szkół i placówek istniejących w 2020 r. poten-
cjalnie kwalifikujących się do wsparcia337. Dzięki EFS poprawiło się więc wyposażenie części szkół 
w TIK i wzrosły kompetencje cyfrowe części uczniów i nauczycieli. Szkoły o większym potencjalne 
i z uprzednim doświadczeniem w realizacji projektów częściej korzystały ze środków w tym obszarze, 
co pogłębiało nierówności pomiędzy szkołami w zakresie TIK338. Wsparcie należy kontynuować ukie-
runkowując je na szkoły, które jeszcze nie korzystały z podobnych projektów. 

8. Dzięki szkoleniom z TIK nauczyciele przede wszystkim poznali nowe dla nich programy, aplikacje 
i cyfrowe materiały dydaktyczne. Wg deklaracji udział w szkoleniach przyczynił się do częstszego 
wykorzystywania TIK. Badania efektu netto zostaną przeprowadzone339. 

9. Zwiększono dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych poprzez udostepnienie zasobów 
opracowanych w projektach EFS i utworzenie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl. 
W 2017 r. epodręczniki dostępne wówczas na platformie epodreczniki.pl zostały ocenione przez eks-
pertów umiarkowanie pozytywnie340. Po reformie niezbędna była modyfikacja zasobów, epodręczniki 
stały się odrębnymi materiałami do użycia w taki sposób, jak już to robiła większość korzystających 
nauczycieli. Od tamtej pory platforma została znacznie rozwinięta, w tym dodano nowe materiały 
edukacyjne, powiązano ją z SIO i utworzono indywidualne konta i umożliwiono wygenerowanie 
w kalendarzu linków do spotkań w MS Teams, Google Meet i ZOOM, umożliwiając interakcję uczeń – 
nauczyciel, dobór zadań przez nauczycieli dla konkretnych uczniów i analizowanie przez nauczyciela 
odpowiedzi uczniów. 

10. Opracowano i udostępniono nowe narzędzia diagnostyczne, w tym pakiet do diagnozy kompeten-
cji emocjonalno-społecznych uczniów (TROS-KA) odpowiadając na deficyt w tym obszarze. Pakiet 
ten jest przeważająco dobrze oceniany przez użytkowników, ale możliwości zastosowania pełnego 
modelu diagnozy funkcjonalnej (obecnie nazywanej oceną funkcjonalną341) są ograniczone przez 
deficyty kadrowe (a więc i czasowe) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (PPP) i szko-
łach342. Dalsze zwiększanie potencjału do prowadzenia diagnozy, w tym wczesnej diagnozy małych 
dzieci w wieku do 3 r. ż., dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest niezbędne, ale w pierwszej 
kolejności należy zbudować nowy system pomocy psychologiczno-pedagogicznej spójnie powiązany 
z działaniami systemu opieki zdrowotnej dla zdrowia psychicznego uczniów, wpisujący się w „Model 
Edukacji dla Wszystkich” (tj. nie tylko dla uczniów ze SPE), obejmujący zatrudnienie psychologa 
w każdej szkole i w związku z tym redefinicję zadań PPP, ich współpracy ze szkołami i innymi placów-
kami edukacyjnymi oraz z placówkami opieki zdrowotnej. (Rekomendację w tym zakresie zawarto 
w dalszej części raportu). Dopiero w tym nowym kontekście można i warto rozwijać model oceny 
funkcjonalnej w realizację którego realnie będą mogli się zaangażować główni interesariusze, 

337 Zgodnie z danymi RSPO. Jako podstawę obliczeń uwzględniono następujące typy szkół i placówek: branżowe szkoły I i II stopnia, 
CKP, CKU, LO w tym uzupełniające, MOS ze szkołami, Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, ośrodek rewalidacyjno-
-wychowawczy, PPP, przedszkole, punkt przedszkolny, SOSW, szk. podstawowa, szk. spec. przysposabiająca do pracy, technikum 
w tym uzupełniające, zespól wychowania przedszkolnego, szkoła realna. Ze wzgl. na przeważające typy wsparcia z EFS w zakresie 
sprzętu TIK, wykluczono z obliczeń szkoły kształcenia dorosłych np. policealne i kształcenia ustawicznego, szkoły artystyczne (będące 
w gestii MKiDN), bursy i schroniska i in. 
338 Zub M. (red.), Bieńkowska Z., Kowalczyk P., Penszko P., Sitek M., Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. II Raport cząstkowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
339 Tamże. 
340 Penszko P. Zub, M. Przybył C. Pałka S. i inni, Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów 
współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2017. 
341 Por. projekt „Modelu Edukacji dla Wszystkich” (dawniej „Modelu Edukacji Włączającej”), MEN. 
342 Penszko, P. (red.), Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER w obszarze oświaty „Odsetek poradni 
psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
dzięki wsparciu z EFS”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2019. 

https://epodreczniki.pl
https://epodreczniki.pl
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tj. dziecko, rodzic, wychowawca, psycholog szkolny i w razie potrzeby specjalista z PPP lub z systemu 
ochrony zdrowia, dysponujący wystarczającym czasem na prowadzenie pogłębionej diagnozy, 
współpracy i systematycznej interwencji dzięki sfinansowaniu adekwatnej liczby etatów specjalistów 
i właściwemu zaplanowaniu ich zadań. 

Z perspektywy oczekiwanej wartości dodanej inwestycji, przy założeniu, że wpływają na nią: potrzeby, sku-
teczność i trwałość oddziaływania oraz społeczny oddziaływania, w obszarze edukacji ogólnej, znaczny zwrot 
z inwestycji wykazywać będą interwencje wzmacniające potencjał szkoły jako środowiska rozwoju kompe-
tencji kluczowych, w tym podnoszące kompetencje dydaktyczne nauczycieli zwłaszcza w zakresie inno-
wacyjnych metod dydaktycznych i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Inwestowanie w proces dydaktyczny 
oparty na innowacyjnych metodach, wzmacniających rozwijanie przez uczniów kompetencji kluczowych, 
w tym horyzontalnych a zaakcentowaniem kompetencji społecznych już od szkoły podstawowej przynosi 
długotrwałe korzyści dla gospodarki. Kompetencje kształtowane na niższych szczeblach edukacji formalnej 
(jak i w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego) skutkują długotrwałym oddziaływaniem, m. 
in. wzmacniając adaptacyjność przyszłych pracowników oraz przedsiębiorców. 

3.3.6. Edukacja zawodowa (branżowa) i uczenie się dorosłych 

Zidentyfikowano następujący wpływ wsparcia w obszarze edukacji zawodowej oraz kształcenia i szkole-
nia dorosłych: 

1. Do grudnia 2020 r,: 

• Objęto wsparciem 15 388 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, co stanowi do 26% nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodo-
wych wg danych za 2019 r.; 

• Uczniów szkół kształcenia zawodowego, którzy mieszczą się w ogólnej liczbie wspartych osób 
z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (por. podrozdział dot. wpływu EFS w obszarze 
„adaptacyjność”); 

• Doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
2 513 szkół i placówek kształcenia zawodowego, co stanowi ok. 6% zbiorowości tych szkół 
i placówek343. 

2. Działania na rzecz kształcenia zawodowego w regionach wpłynęły pozytywnie na rozszerzenie 
oferty (dodatkowe zajęcia specjalistyczne)344, przyczyniły się do osłabienia negatywnego stereo-
typu szkół zawodowych prowadzących kształcenie zawodowe i zwiększenia świadomości uczniów 
z zakresu rynku pracy, co przekładało się na zwiększenie popytu na ofertę tych szkół. 

3. Skuteczne okazało się doradztwo popytowe345. 

4. Wskazywano na zwiększenie zaangażowania pracodawców i samorządu w dostosowywanie oferty 
kształcenia do potrzeb rynku pracy346, poprawę przystępowalności i zdawalności egzaminów wśród 
uczniów szkół branżowych, co ma znaczący wpływ na uzyskiwanie przez nich kwalifikacji i wzrost 

343 Zbiorowość odniesienia obliczono na podstawie danych z RSPO z 2020 r. Mając na uwadze przeważające typy wsparcia z EFS 
uwzględniono następujące typy szkół i placówek: branżowe szkoły I i II stopnia, CKU, CKP, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawo-
dowego, szk. spec. przysposabiające do pracy, technika w tym uzupełniające, szkołę realną, a nie uwzględniono placówek kształcenia 
ustawicznego i szkół policealnych. 
344 EU-CONSULT, Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 przy-
czyniło się do osiągnięcia celów w ramach priorytetów XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” oraz XII „Infrastruktura eduka-
cyjna”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gdańsk 2020. 
345 EVALU, Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim, 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2020. 
346 Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Warszawa 2019. 
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ich szans na rynku pracy347.Pozytywnie oceniany jest proces włączania kwalifikacji rynkowych do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji348. Powstaje kapitał wiedzy i doświadczenia, który należy trak-
tować jako niezbędny punkt wyjścia i fundament dla dalszego rozwoju ZSK, jednakże wskazywano, 
że system jest zbyt słabo upowszechniony i rozwija się powoli349. 

5. Do grudnia 2020 r. 545 767 osób zostało objętych szkoleniami lub doradztwem w zakresie kompe-
tencji cyfrowych, co stanowi do 2% ludności w wieku produkcyjnym. 

6. Pozytywny był wpływ kształcenia dorosłych w zakresie TIK i języków obcych w regionach na kom-
petencje uczestników350 351. 

Jednocześnie w przypadku szkoleń (i innych form wsparcia), które mają prowadzić do nabycia zestawu 
kompetencji zaplanowanego swobodnie przez twórcę szkolenia, badania ewaluacyjne mid-term programów 
regionalnych wskazały na niewystarczające mechanizmy mające na celu zapewnienie jakości szkoleń. 
Wymagania opisane w WLWK dotyczące weryfikacji efektów uczenia się były weryfikowane jedynie na bazie 
zapisów we wnioskach o dofinansowanie, a niejednokrotnie realizowane w sposób fasadowy, nieprecyzyjny, 
lub ignorowane na poziomie IZ352. 

Z perspektywy oczekiwanej wartości dodanej inwestycji, największy zwrot z inwestycji przynoszą działania 
zmierzające do ponoszenia kwalifikacji miękkich w oparciu o praktyczne wykorzystanie w realnych warun-
kach środowiska pracy. Z tego względu najistotniejsze działania mające na celu zwiększenie oddziaływania 
edukacji zawodowej oraz kształcenia ustawianego dotyczą kształcenia praktycznego kształcenia we współ-
pracy z pracodawcami. Działania takie posiadają bowiem długotrwałe oddziaływanie dostosowując umiejęt-
ności do wymogów realnego stanowiska pracy. 

3.3.7. szkolnictwo wyższe i nauka 

Wyniki zrealizowanych w obszarze szkolnictwa wyższego badań ewaluacyjnych wskazują następująco: 

1. Interwencje EFS pozytywnie oddziałują na zwiększenie poziomu umiejętności i wzmocnienie kompe-
tencji studentów353. Długookresową wartością dodaną charakteryzują się zwłaszcza projekty wspierające 
rozwój umiejętności i kompetencji prowadzenia badań stosowanych oraz umiejętności współpracy śro-
dowiska naukowego oraz biznesu. Z kolei najbardziej skutecznymi formami rozwoju kompetencji były 
staże, lub praktyki u pracodawców, zajęcia prowadzone przez przedstawicieli firm oraz szkolenia certy-
fikowane. Choć wciąż obserwuje się zapotrzebowanie w tym zakresie to badania pokazują, że studenci 
są wyposażeni w kwalifikacje dopasowane do potrzeb pracodawców w momencie wejścia na rynek 
pracy. Należy w tym miejscu wspomnieć o zjawisku wynikającym ze zmian na rynku pracy – malejącym 
zainteresowaniu wśród studentów stażami. Obecnie o wiele łatwiej jest znaleźć samemu zatrudnienie 
na rynku komercyjnym. Co więcej stawki oferowane na stażach przestały być dla nich atrakcyjne. 

347 Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014 
2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
Warszawa 2019. 
348 Tamże. 
349 Tamże. 
350 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport Końcowy, Warszawa 2019. 
351 Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Warszawa 2019. 
352 Np. Konsorcjum EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Warszawa 2019; Ewaluacja mid-
-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa 2019. 
353 Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, IDEA Instytut, Analiza zapotrzebowania na kompetencje 
w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego rezultatu PO WER 
w obszarze szkolnictwa wyższego, Warszawa 2019. 
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2. Wsparcie EFS znacznie wpłynęło na rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a uczelnią354. Przedsię-
biorstwa dostrzegają coraz więcej zalet kooperacji z jednostkami naukowymi. Dzieje się tak, ponieważ 
doświadczają oni trudności związanych ze zmieniającym się rynkiem pracy, tj. problemów z rekrutacją 
oraz wysoką rotacją pracowników. Spadająca liczba studentów oraz brak umiejętności zawodowych kan-
dydatów do pracy spowodował, że chętniej włączają się w procesy kształcenia na uczelniach. 

3. W zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami pozytywnie ocenia się realizowany od 2018 r. 
Program „Dostępność Plus”, który finansowany jest m.in. z EFS. Zaplanowane w jego ramach działania 
mają na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez zapewnienie 
przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi infor-
matycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności 
architektonicznej355. 

4. Ponadto przegląd badań ewaluacyjnych pozwala na stwierdzenie, że interwencja EFS pomogła uczelniom 
zwiększyć zakres podejmowanych aktywności międzynarodowych. W wyniku otrzymanego wsparcia 
pracownicy, studenci i doktoranci uczestniczyli w mobilności, uczelnie przygotowały obcojęzyczne pro-
gramy studiów, uzyskały akredytacje zagraniczne, przyjmowały wykładowców z zagranicznych ośrodków. 
Największe efekty można zaobserwować jednak w postaci wzrostu liczby zagranicznych studentów przy-
jeżdżających na studia do Polski w ramach Programu Erasmus+356. Działania te skutecznie wzmacniają 
procesy umiędzynarodowienia polskich uczelni. 

5. W obszarze współpracy ponadnarodowej dobrze ocenianym działaniem było powstanie w 2017 r. Naro-
dowej Agencji Wymiany Akademickiej, która koordynuje wszelkie działania dążące do umiędzynarodo-
wienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości 
edukacyjnych i naukowych357. 

6. Wsparcie uczelni akademickich w procesie dydaktycznym wykazuje wysoką wartość dodaną. Jakość 
dydaktyki oddziałuje bowiem na skuteczność i efektywność procesu dydaktycznego. Długofalowe dzia-
łania wpływają na jakość przyszłej kadry na rynku pracy. Udział we wsparciu pomógł podnieść kompe-
tencje dydaktyczne i zarządcze pracowników uczelni. Największą pozytywną zmianę widać we wzroście 
motywacji do rozwoju zawodowego oraz świadomości nt. tego co warto zmienić w pracy dydaktycznej, 
aby studenci osiągali lepsze efekty uczenia się. Wciąż jednak jest potrzeba stymulowania uczelni do 
podejmowania działań zwiększających trwałość efektów wsparcia. Pracownicy niechętnie wprowa-
dzają do procesu uczenia się nabytych kompetencji dydaktycznych i innowacyjnych metod związanych 
z zarządzaniem358. 

3.3.8. zdrowie 

W metaanalizie wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS359, w odniesieniu do 
obszaru zdrowie stwierdzono, że wsparcie to było efektywne i miało wpływ na zmianę sytuacji w obszarze 
zdrowia. Wskazać można na następujące wnioski w tym obszarze: 

354 EVALU, Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2019. 
355 Fundusze Europejskie wspierają dostępność uczelni, strona internetowa: Fundusze Europejskie wspierają dostępność uczelni, 
[dostęp: 28.11.2020]. 
356 ECORYS, Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni, 
realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach 
szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, Warszawa 2020. 
357 Strategia NAWA, strona internetowa: Strategia NAWA, [dostęp: 10.10.2020] 
358 ECORYS, Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni, 
realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach 
szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, Warszawa 2020. 
359 Evalu, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport Końcowy, Warszawa 2019. 

https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-wspieraja-dostepnosc-uczelni-1/
https://nawa.gov.pl/images/Strategia-NAWA.pdf
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1. Pozytywne są efekty korzystania z dziennych domów opieki medycznej360 dla pacjentów niesa-
modzielnych, ośrodków świadczących usługi z pogranicza zdrowia i opieki społecznej w zakresie 
poprawy stanu zdrowia i poprawy kondycji psychicznej uczestników. 

2. Pozytywne są efekty działań z zakresu kształcenia kadry medycznej, zarówno lekarzy, pielęgniarek, 
fizjoterapeutów itp., jak i kadry zarządzającej podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia. 
Wartością dodaną niektórych rodzajów wsparcia (POWER 5.5) jest wymóg podejmowania pracy 
jeszcze przez dwa lata po zakończeniu studiów, co może mieć bezpośrednie przełożenie na zminima-
lizowanie problemu deficytów kadrowych w sektorze ochrony zdrowia. 

3. Poprawa bazy dydaktycznej w postaci budowy Centrów Symulacji Medycznej wpłynęła w dużym 
stopniu na wzrost jakości kształcenia we wspieranych placówkach zwłaszcza na kierunkach pielęg-
niarstwo i położnictwo361. 

4. Konieczne jest dostosowanie zakresu tematycznego działań edukacyjnych do wyzwań stojących 
przed systemem ochrony zdrowia, a także zwiększenie nacisku na wsparcie kształcenia osób pra-
cujących w innych zawodach medycznych, takich jak np. fizjoterapeuci, przez co możliwe byłoby 
rozszerzanie uprawnień lekarzy na rzecz pielęgniarek oraz pielęgniarek na rzecz innych zawodów 
medycznych (np. asystentów, opiekunów medycznych), których przedstawiciele mogliby wspierać 
proces terapeutyczny i odciążać tym samym lekarzy specjalistów. Konieczne przy tym jest stworze-
nie odpowiednich ram prawnych umożliwiających ww. postępowanie oraz utworzenie a następnie 
funkcjonowanie nowych zawodów medycznych. 

5. Skuteczne jest mapowanie potrzeb zdrowotnych jako elementu budowy systemu ukierunkowanego 
na poprawę jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz prognozowanie kierunków koniecznych 
zmian w celu realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

6. Zarekomendowano skierowanie środków na naukę obsługi oprogramowania i systemów infor-
matycznych, wdrażanych w obszarze e-zdrowia dla przedstawicieli zawodów medycznych i około-
medycznych; monitorowanie prowadzonych działań profilaktycznych oraz identyfikowanie nowych 
jednostek chorobowych wymagających profilaktyki oraz szkolenia pracowników samorządowych 
w zakresie budowania, implementowania, monitorowania i oceny programów zdrowotnych. 
Konieczne jest podnoszenie kompetencji cyfrowych lekarzy i pacjentów w kierunku wykorzystywania 
telemedycyny i usług e-zdrowia, a także promocji telemedycyny jako skutecznego sposobu sprawo-
wania opieki zdrowotnej nad pacjentem. 

7. Konieczne jest prowadzenie polityki wsparcia dla osób starszych w postaci modelu opieki koordy-
nowanej, przy pomocy ośrodka, który sprawuje pieczę merytoryczną nad wielochorobowością osób 
w podeszłym wieku. 

8. Konieczne jest też tworzenie i modernizacja zakładów opiekuńczo-leczniczyh, w których będą 
mogły przebywać chorzy po zakończonej hospitalizacji, zapewnienie ciągłości świadczonej opieki 
w przypadku chorób przewlekłych, 

9. Do grudnia 2020 r. 591 648 osób zostało objętych programami zdrowotnymi finansowanymi EFS, 
co stanowi 2% ludności w wieku produkcyjnym wg stanu z 2019 r. Konieczne jest dalsze wspiera-
nie projektów polegających na promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, a także 
wsparcie kursów doszkalających dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lecze-
nia geriatrycznego; 

360 Ocena realizacji 53 pilotażowych projektów DDOM. 
361 Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych. Raport końcowy. Minister-
stwo Zdrowia, Warszawa 2019. 
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4. REALIZACJA REKOMENDACJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
(COUNTRY – SPECIFIC RECOMMENDATIONS) 

Pytanie badawcze: Jak obecnie kształtuje się sytuacja Polski (w badanych obszarach)? -Analiza danych 
w odniesieniu do Country-specific Recommendations. 

4.1 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE: RYNEK PRACY 
i adaptacyjność 

W obszarze rynku pracy i adaptacyjności, do wskazanych kwestii wymagających poprawy należała nad-
mierna niestabilność zatrudnienia: wysoki odsetek osób zatrudnionych na czas określony (rekomendacje 
z 2013, 2015, 2016, 2017, 2019) oraz wysoki odsetek osób samozatrudnionych, znacząco wyższy niż średnia 
UE (rekomendacje z 2019). Część osób samozatrudnionych realizuje usługi B2B, które mogłyby świadczyć 
w ramach stosunku pracy, jednak „wypychanie na samozatrudnienie” jest korzystniejsze dla pracodawców. 
Wiąże się z tym niebezpieczeństwo niskich świadczeń emerytalnych pracowników ze względu na system 
składek, w którym samozatrudnieni najczęściej odprowadzają składkę od wynagrodzenia minimalnego. 
Rekomendowano wspieranie bardziej trwałych form zatrudnienia oraz zwiększenie wydajności pracy, a także 
zwalczanie ubóstwa pracujących (sytuacja ta poprawiła się przez lata) i rozwiązania mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa emerytalnego. 

W odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19, KE rekomendowała ulepszenie elastycznych form organizacji 
pracy oraz rozwiązanie, jakim jest zmniejszanie wymiaru czasu pracy (rekomendacje z 2020). 

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w Polsce w obszarze nietypowych form zatrudnienia: wprowadzenie 
minimalnej stawki godzinowej, obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia oraz objęcie 
składkami na ubezpieczenie społeczne. Jednak, jak wskazują przedstawione wcześniej dane, o ile odsetek 
osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne jest w Polsce stosunkowo niewielki, to odsetek zatrudnio-
nych na umowy czasowe – choć spadł w ostatnich latach z 20,9% w 2008 r. do 17,4% w 2019 r. – cały czas 
jest znacząco wyższy od średniej unijnej (11,6% w 2019 r.) (EUROSTAT), co wskazywały kolejne rekomenda-
cje. Podobnie nie zmniejsza się znacząco różnica między Polską a średnią UE w zakresie odsetka samozatrud-
nionych, a odsetek przedsiębiorstw zapewniających pracownikom szkolenia był w 2015 r. Polsce znacząco 
niższy niż w UE (44,7% wobec 72,3%). Zmniejszyło się natomiast nasilenie zjawiska ubóstwa pracowników. 

Zmiana w zakresie trwałości umów i wychodzenia z samozatrudnienia wymaga reform systemowych (np. 
zmian w Kodeksie Pracy, które jednak zostały odłożone w czasie). Dlatego sytuacja nie zmieniła się znacząco, 
a pandemia COVID-19 spowodowała, że tego typu zmiany mogą zostać odłożone na plan dalszy. 

4.2	 Realizacja 	Rekomendacji w obszaRze: aktywność 
ZAWODOWA, ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 

Country – Specific Recommendations odnoszące się do obszaru rynku pracy formułowane od 2013 r. doty-
czyły bezrobocia młodych osób, niskiego poziomu zatrudnienia lub aktywności zawodowej osób z grup defa-
woryzowanych na rynku pracy (głównie osób starszych, o niskich kwalifikacjach i z niepełnosprawnościami, 
kobiet, opiekunów małych dzieci i osób zależnych) i specjalnych uprawnień emerytalnych. 

Problem bezrobocia osób młodych był podnoszony w CSR do 2015 r. Począwszy od roku 2016 ta rekomen-
dacja już nie jest powtarzana, ponieważ poprawa sytuacji na rynku pracy wpłynęła również na satysfakcjo-
nujący spadek stopy bezrobocia wśród osób w wieku 15-29 lat. 
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W tych samych latach formułowane były również rekomendacje dotyczące potrzeby podniesienia poziomu 
zatrudnienia wśród osób starszych. W tym kontekście formułowane było również zalecenie dotyczące 
potrzeby ograniczania możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Pomimo tych rekomendacji, 
pod koniec 2017 roku w Polsce wprowadzono zmianę prawno-systemową zmierzającą w kierunku przeciw-
nym niż zalecany – obniżono wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Potrzeba podjęcia działań zmierzają-
cych do podnoszenia aktywności zawodowej osób starszych, została podniesiona w rekomendacjach ponow-
nie w 2019 r. 

Począwszy od 2013 r. formułowane były rekomendacje dotyczące potrzeby zlikwidowania równoległych 
do ZUS systemów emerytalnych dla dwóch grup zawodowych, czyli rolników i górników. Rekomendacje 
dotyczące KRUS w dalszym ciągu są ponawiane, natomiast te dotyczące przywilejów emerytalnych górników 
ostatni raz pojawiły się w 2016 r. W całym okresie, w którym formułowane były rekomendacje dotyczące 
potrzeby podniesienia poziomu zatrudnienia wśród osób starszych, interwencje w tym zakresie były finanso-
wane ze środków EFS, jednak pomimo tego poziom zatrudnienia w tej grupie (a szczególnie kobiet) jest zna-
cząco niższy niż wynosi średnia w krajach EU28. Potrzeba zmodyfikowania systemu ubezpieczeń społecznych 
dla rolników była dodatkowo motywowana tym, że powoduje on zjawisko ukrytego bezrobocia na obszarach 
wiejskich i hamuje przepływ pracowników z sektora rolnictwa do innych sektorów gospodarki. Jak dotąd 
działania zmierzające do wyeliminowania preferencyjnych systemów emerytalnych nie zostały konsekwen-
tnie podjęte. 

Regularnie powtarza się również rekomendacja dotycząca potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej 
kobiet. Wraz z tą rekomendacją wskazywana jest również bariera w dostępie do rynku pracy dla kobiet 
będących matkami, co wynika z braku dostępu do powszechnych usług opieki nad dziećmi. W 2017 r. 
stwierdzono, że należy monitorować wpływ na aktywność zawodową kobiet świadczenia „Rodzina 500+”, 
w związku z tym, że nie ma ono charakteru pro-zatrudnieniowego. Dotychczasowe badania wskazują na to, 
że do spadku aktywności zawodowej kobiet po 2016 r. przyczyniło się między innymi to świadczenie362. 

Podobnie jak w przypadku poziomu zatrudnienia osób starszych, w okresie, w którym formułowane były 
rekomendacje dotyczące potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, interwencje w tym zakresie 
były finansowane ze środków EFS. Pomimo tego wskaźnik zatrudnienia kobiet jest w Polsce znacząco niższy 
niż w wynosi średnia w krajach UE28. W 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej kobiet wyniósł 48,2%. 
W latach 2007-2014 występował wzrost, po którym nastąpiła stabilizacja, a od 2018 r. – nieznaczny spadek. 

W 2017 r. po raz pierwszy zwrócono również uwagę na wpływ migracji zarobkowych spoza UE na sytuację 
na rynku pracy, a w kolejnych latach pojawiły się ostrzeżenia, że utrzymanie stałego napływu pracowni-
ków migrujących może być trudne ze względu na ograniczenia związane z kontrolą graniczną. Jak dotąd nie 
została opracowana polityka migracyjna dla Polski. 

4.3 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE: INTEGRACJA 
społeczna 

Rekomendacje odnoszące się do obszaru integracji społecznej dotyczyły stosowania obniżonych stawek VAT, 
zapewnienia adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, zachęt do podjęcia pracy funkcjo-
nujących w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, dostępu do ochrony socjalnej wynikającej z umów 
o pracę oraz opieki długoterminowej. 

W przypadku wielu towarów i usług Polska stosuje obniżone stawki VAT. Praktyka ta przyczynia się do utraty 
dochodów i zmniejsza skuteczność systemu VAT. Rekomendacje dotyczące obniżonych stawek VAT są formu-
łowane od 2014 roku. Polska nie poczyniła w tym zakresie żadnych postępów. Dowody bowiem sugerują, 
że obniżone stawki VAT nie są skutecznym instrumentem polityki społecznej, w szczególności dlatego, że nie 
są specjalnie ukierunkowane na potrzeby gospodarstw domowych w trudnej sytuacji. Zwykle subsydiują one 
w znaczącym stopniu zamożnych podatników. 

362 Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., „Rodzina 500+” – ocena programu 
i propozycje zmian, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2019. 
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Zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego 
wymaga podjęcia środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i reformy 
preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych. Rekomendacje dotyczące podwyższenia rzeczywistego 
wieku przejścia na emeryturę są formułowane od 2016 roku. Polska nie poczyniła w tym zakresie żad-
nych postępów. 

Zapewnieniu adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego 
służy również podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę 
dostępu do opieki nad dziećmi i do opieki długoterminowej, rozwój umiejętności przydatnych na rynku 
pracy, zwłaszcza przez wspieranie uczenia się dorosłych oraz w likwidacja utrzymujących się przeszkód 
dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Polska osiągnęła w tej kwestii ograniczony postęp. Zwiększyło 
się uczestnictwo w rynku pracy, choć w przypadku niektórych grup wciąż jest na poziomie poniżej śred-
niej UE. Poprawił się dostęp do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ale nadal stanowi poważne 
wyzwanie w przypadku dzieci w wieku do lat 3. Opiekę długoterminową zapewniają najczęściej członkowie 
rodzin, którzy nie otrzymują niemal żadnego wsparcia instytucjonalnego, co uniemożliwia im pracę zawo-
dową. System opieki długoterminowej jest słaby, brak jest standaryzacji usług i spójnego strategicznego 
podejścia. W porównaniu ze średnią OECD, osoby mieszkające w ośrodkach opieki długoterminowej 
w Polsce narażone są na większe ryzyko związane ze zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa pacjentów, 
w tym na zakażenia związane z opieką zdrowotną i odleżyny. Liczba pracowników opieki długoterminowej 
na 100 osób w wieku co najmniej 65 lat jest bardzo niska (jeden pracownik w Polsce, podczas gdy średnia 
w OECD28 to pięciu pracowników). Analogicznie, wydatki publiczne na opiekę długoterminową na poziomie 
0,5 % PKB w 2016 r. są bardzo niskie w porównaniu ze średnią UE (1,6 %). Pandemia miała wpływ 
na ośrodki opieki długoterminowej, w których przebywa wiele osób należących do grupy wysokiego ryzyka. 
Złagodzenie skutków społecznych pandemii COVID-19, utrzymanie spójności społecznej i wspieranie oży-
wienia gospodarczego wymaga zapewnienia znaczących środków osłonowych. 

W ostatnich latach Polska wprowadziła obszerny program transferów socjalnych, obejmujących powszechne 
świadczenie na dziecko oraz dodatkowe jednorazowe świadczenie, które ma być wypłacane co roku eme-
rytom. Wartość tych transferów wynosi niemal 2,5% PKB rocznie. Środki te nie są uzależnione od kryterium 
dochodowego i istnieją możliwości ich lepszego ukierunkowania, między innymi poprzez wzmocnienie 
systemu świadczeń pomocy społecznej oraz usług społecznych. Jednocześnie zakres świadczeń społecznych 
jest niewielki w przypadku osób o najniższych dochodach. Największy wzrost ubóstwa skrajnego odnoto-
wany w 2019 r. w badaniu budżetów gospodarstw domowych zaobserwowano w przypadku osób lub rodzin 
utrzymujących się ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty oraz renty inwalidzkie), co wska-
zuje na uchybienia w systemie zabezpieczenia społecznego. 

Zachęty do podjęcia pracy funkcjonujące w ramach polskiego systemu zabezpieczenia społecznego są 
niewystarczające. Świadczenie wychowawcze 500+ ograniczyło wprawdzie ubóstwo i nierówności, ale już 
wywarło niekorzystny wpływ na aktywność zawodową rodziców, głównie kobiet, ponieważ wysokość tego 
świadczenia i stosowanie w pewnym zakresie kryterium dochodowego niwelują zachęty do podjęcia zatrud-
nienia istniejące w innych świadczeniach społecznych. Rekomendacje dotyczące zachęt do podjęcia pracy są 
formułowane od 2017 roku. Polska nie poczyniła w tym zakresie żadnych postępów. 

Nadal nie wszystkie rodzaje zatrudnienia zapewniają dostęp do ochrony socjalnej w postaci odpowiednich 
świadczeń dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu macierzyństwa, świadczeń chorobowych i rentowych. 
To sprawia, że część pracowników, których dotknęły skutki wprowadzenia środków nadzwyczajnych związa-
nych z pandemią COVID-19, znalazła się w jeszcze trudniejszej sytuacji i jest narażona na ryzyko popadnięcia 
w ubóstwo. Ponadto poziom świadczeń zapewniających dochód minimalny jest niższy od średniej unijnej. 
Polska nie podjęła istotnych działań w celu usunięcia utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych 
form zatrudnienia. 
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4.4 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE OPIEKI 
nad najmłodszymi dziećmi 

Country – Specific Recommendations w obszarze opieki nad najmłodszymi dziećmi dotyczą niezaspokojenia 
zapotrzebowania na miejsca opieki nad małymi dziećmi w dotowanych ze środków publicznych placów-
kach. W 2013 roku zwrócono uwagę na 2-krotne zwiększenie liczby żłobków, które nastąpiło w efekcie wdro-
żenia programu „Maluch+”, ale w porównaniu z innymi państwami UE dostęp do miejsc opieki jest wciąż 
bardzo niski i nie zaspokaja istniejącego zapotrzebowania. Ze względu na brak znaczącej poprawy sytuacji 
rekomendacja jest powtarzana co roku; jest ona dodatkowo motywowana tym, że zatrudnienie kobiet 
będzie wzrastać tylko pod warunkiem, że poprawi się dostępność usług opieki nad małymi dziećmi. 

4.5 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE FINANSOWANIA 
oświaty i zapewnienia atRakcyjności zawodu nauczyciela 

W 2014 r. stwierdzono, że niewielki udział wydatków pobudzających wzrost (na edukację, badania i inno-
wacje) hamuje długoterminowe perspektywy wzrostu. W obszarze oświaty rekomendacja nie została zreali-
zowana – chociaż nominalne wydatki publiczne na oświatę znacznie wzrosły, to ich procentowy udział w PKB 
kraju nieznacznie się obniżył. Pozostaje jednak bliski średniej UE. 

W 2020 r. w rekomendacjach stwierdzono, że niedobór nauczycieli, który zaczyna być odczuwalny, wskazuje 
na potrzebę zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela. Podejmowane od 2017 r. działania zaradcze 
obejmowały podwyżki wynagrodzeń, jednak nie wystarczyły, o czym świadczą rosnące trudności w obsadze-
niu etatów nauczycielskich. 

4.6 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE EDUKACJI OGÓLNEJ 

W rekomendacjach stwierdzono, że niedostateczna jakość kształcenia nauczycieli i pewne luki w ich 
umiejętnościach mogą mieć negatywny wpływ na jakość edukacji. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
jest stale dostępne. Ponadto w 2019 r. wprowadzono nowy standard kształcenia nauczycieli i akredyta-
cję placówek doskonalenia nauczycieli, co rokuje poprawę przygotowania do zawodu. Obejmuje m. in. 
konieczność uzyskania kwalifikacji w ramach studiów magisterskich, podniesiono wymagania dotyczące. 
nauczania na studiach podyplomowych, zwiększono zakres i wymiar zajęć z dydaktyki oraz przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego. 

Polska stopniowo realizuje rekomendację dotyczącą upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Jest ona 
niemal w pełni powszechna w miastach, ale są deficyty na obszarach wiejskich. Postęp uprzedszkolnienia 
obniżył się po likwidacji obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków. Prognozuje się, że pod warunkiem 
utrzymania tempa inwestycji i stosowania zachęt do udziału w edukacji przedszkolnej rekomendacja zosta-
nie zrealizowana do 2024 r. 

W rekomendacjach akcentowano potrzebę zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, podkreślono 
kluczową rolę systemu oświaty i utrzymujące się deficyty kształtowania u uczniów kompetencji horyzon-
talnych poszukiwanych przez pracodawców. Można sądzić, że następuje poprawa kompetencji uczniów 
w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów (wyniki badań PISA opierających się na zadaniach 
problemowych). Uczyniono krok w kierunku poprawy kompetencji społecznych uczniów: wprowadzono 
możliwość prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów. Jednak wg NIK 
w większości szkół nie są one prowadzone. Ocena, czy nastąpiła poprawa w zakresie rozwijania przez ucz-
niów kompetencji złożonych i horyzontalnych jest utrudniona ze względu na brak aktualnych badań. Opraco-
wanie NIK z 2018 r. dot. nauczania matematyki wskazuje na utrzymujące się deficyty w zakresie aktywnych 
metod uczenia się i dostosowywania tempa i metod pracy do potrzeb uczniów. Występuje ryzyko, że kom-
petencje społeczne, innowacyjne i inne złożone i horyzontalne będą w ramach lekcji szkolnych rozwi-
jane w mniejszym stopniu niż dawniej, z uwagi na to, że nowa podstawa programowa zawiera więcej niż 
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poprzednia wymagań szczegółowych odnoszących się do zapamiętywania i odtwarzania wiedzy363 364 365 366, 
co ogranicza czas na rozwijanie kompetencji złożonych. Jak wspomniano wcześniej, MEN nie zgadza się z tą 
tezą zgłaszaną przez wielu nauczycieli i ekspertów i wyjaśnia, że wymagania szczegółowe nie są obszerniej-
sze, lecz tylko dokładniej opisane. 

W 2017 r. w rekomendacjach stwierdzono, że „Zapowiadane zmiany systemu kształcenia podstawowego 
i średniego wiążą się z dużymi wyzwaniami organizacyjnymi, a ponadto skracają okres kształcenia ogólnego, 
co może mieć niekorzystny wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”. Ewaluator podziela tę 
obawę i rekomenduje prowadzenie zajęć wyrównawczych. Ocena skrócenia obowiązkowej edukacji ogólnej 
będzie możliwa w oparciu o kolejne badanie PISA. 

W 2020 r. w sytuacji pandemii wskazano potrzebę zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nauczania 
na odległość. Jak dotychczas nie udało się zapewnić dostępu każdego ucznia do komputera i Internetu, 
należy jednak zastrzec, że minęło tylko kilka miesięcy, a rozwiązanie wymaga dużych inwestycji. Obywatele 
natychmiastowo uruchomili działania oddolne – zakup sprzętu ze środków własnych oraz przekazywa-
nie używanego sprzętu potrzebującym uczniom poprzez grupy oddolne. Również MEN podjęło działania 
wspierające dostęp uczniów i nauczycieli do TIK, w tym realizowało program dotacyjny „Zdalna szkoła” 
wiosną 2020 i „Zdalna szkoła+” jesienią 2020 z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla nauczycieli i uczniów. 
Z danych MEN o budżecie obu programów i szacunkowej wartości sprzętu wynika, że wystarczą na zakup 
około 104 tys. laptopów. Również jesienią MEN przyznało po 500 zł. na zakup sprzętu nauczycielom, którzy 
już od wiosny prowadzili edukację zdalną i inwestowali w taki sprzęt własne środki. Prowadziło też program 
Aktywna Tablica II finansujący zakup tablic, rzutników, głośników do umieszczenia w szkołach (ewentualna 
przydatność w warunkach edukacji zdalnej mogła mieć miejsce tylko jeśli nauczyciel prowadził zdalną lekcję 
z Sali szkolnej). MEN nie planuje już dalszego zapewnienia powszechnego dostępu do komputerów dla każ-
dego nauczyciela i ucznia, o czym świadczy fakt, że ostatecznie podjęło decyzję o umożliwieniu powrotu do 
szkół tym uczniom, którzy nie mają w domu warunków do edukacji zdalnej. To rozwiązanie to jest tańsze dla 
budżetu państwa w części oświatowej, ale utrudnia zwalczanie pandemii COVID-19 więc jest nieefektywne 
z perspektywy zdrowotnej a potencjalnie też z perspektywy finansów publicznych. 

4.7 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE KWALIFIKACJI 
zawodowych i uczenia się doRosłych 

KE wskazała na konieczność rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności do wolnych stanowisk 
oraz niedostosowania kształcenia do rynku pracy. Rekomendowano konieczność zwiększenia dostępności 
przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, zacieśnienia współpracy szkół i pracodawców oraz 
poprawy jakości nauczania. Ostatnie lata przyniosły wprawdzie zwiększenie liczby uczniów szkół prowadzą-
cych kształcenie zawodowe, jednak nadal największa część absolwentów gimnazjów wybiera szkoły ogólno-
kształcące. Zatrudnienie wśród absolwentów znacząco wzrosło. Dokonano także opisanych wcześniej zmian 
systemowych w szkolnictwie branżowym, wychodzących naprzeciw problemom wskazanym przez PE (szkoły 
branżowe bazujące na obligatoryjnej współpracy z pracodawcami). Istotne pozostają jednak problemy 
związane z niewystarczającą jakością kształcenia i negatywnym stereotypem szkół prowadzących kształce-
nie zawodowe. 

363 Grudzińska Z., Kazimierczyk I., Ogrodzińska T., Pacewicz A., Plan dla edukacji. Raport, Obywatele dla Edukacji, Fundacja im. Ste-
fana Batorego, Warszawa 2018. 
364 Bober S., Jesionowska A., Jesionowski P., Piekutowski J., Prawdziwa reforma edukacji, Nowa Konfederacja, Warszawa 2018. 
365 Nyka M., Oleksiak M., Starczewska K., Trojanowska J., Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty. 
Propozycja przyszłego systemu edukacji, Koalicja NIE dla chaosu w szkole, Gdańsk 2019. 
366 Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020. 
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KE wskazała także na problem braku umiejętności przekrojowych (umiejętności rozwiązywania problemów, 
krytycznego myślenia lub pracy zespołowej oraz niskie kompetencje cyfrowe) i niskiego uczestnictwa osób 
dorosłych w kształceniu w porównaniu ze średnią unijną, wpływające na obniżenie szans na rynku pracy, 
także ze względu na luki w kompetencjach cyfrowych. Rekomendowano skuteczną koordynację kształce-
nia dorosłych. Uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu, mimo wielu podejmowanych działań (wsparcie 
kompetencji cyfrowych i językowych w ramach EFS, stworzenie Bazy Usług Rozwojowych), jest nadal niskie. 
Efektem jest utrzymująca się luka w kompetencjach cyfrowych, zwłaszcza wśród seniorów. 

4.8 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE SZKOLNICTWA 
wyższego i nauki 

Sformułowane zalecenia dla Polski dotyczą zwiększenia wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe. 
Polska znajduje się wśród grupy krajów UE28 przeznaczających najmniej nakładów na szkolnictwo wyższe. 
Choć od 2017 r. wysokość budżetu wzrasta to wciąż poziom ten jest zbyt niski. Co więcej, w odniesieniu do 
poziomu nakładów na studenta w EU-28, Polska zajmuje odległe 26. miejsce. Ogólny bilans finansowania 
szkolnictwa wyższego poprawiają fundusze strukturalne UE. Większy udział w finansowaniu powinny mieć 
nakłady prywatne. 

Ponadto w rekomendacjach położono nacisk na zmianę modelu finansowania szkolnictwa wyższego. Wpro-
wadzona w 2018 r. reforma szkolnictwa wyższego miała na celu m.in. zreformowanie modelu finansowania 
uczelni. Zachodzące zmiany zlikwidowały wiele rozdrobnionych ścieżek finansowania, co z kolei w założeniu 
ma przyczynić się do bardziej elastycznego, a tym samym bardziej efektywnego wydatkowania środków 
publicznych. 

Kolejna rekomendacja KE dotyczyła niskiego stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyż-
szego. W 2018 r. liczba zagranicznych studentów wzrosła 2,5-krotnie w porównaniu do 2012 r. Niemniej 
jednak pandemia COVID-19 może ten wzrost spowolnić lub całkowicie go zahamować przy obowiązujących 
restrykcjach. Optymistycznie wygląda również wskaźnik udziału polskich studentów w Programie Erasmus. 
W ciągu 10 lat funkcjonowania Programu liczba wyjeżdżających studentów wzrosła 10-krotnie. Niemniej jed-
nak udział w mobilności studentów, doktorantów i kadry jest zbyt niski. Ponadto polskie uczelnie prowadzą 
niewiele programów wspólnie z zagranicznymi partnerami, posiadają niepełne strategie umiędzynarodo-
wienia, zbyt mała liczba zagranicznych naukowców wykłada na polskich uczelniach. To powoduje, że Polska 
zajmuje niestety odległe pozycje w międzynarodowych rankingach. W ostatnich latach pojawia się jednak 
coraz więcej inicjatyw publicznych zmierzających do poprawy tej sytuacji, w tym należy wspomnieć o refor-
mie szkolnictwa wyższego wprowadzonej w 2018 r. 

Ponadto wskazano potrzebę dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Problemem uczelni jest 
niewystarczające otwarcie na potrzeby rynku pracy. Studenci nie pozyskują kwalifikacji, które są oczekiwane 
przez pracodawców. Choć dane pokazują, że absolwenci coraz szybciej po uzyskaniu dyplomu znajdują 
zatrudnienie to ich kompetencje wciąż nie odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie 
na rynku pracy. 

KE odniosła swoje rekomendacje także do zbyt niskiego poziomu wynagrodzeń kadry akademickiej. 
Niskie płace w polskim szkolnictwie wyższym w porównaniu z krajami najwyżej rozwiniętymi powodują, 
że naukowcy podejmują zatrudnienie za granicą. Na problem ten miała odpowiedzieć reforma szkolnictwa 
wyższego, w ślad której ma iść wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz podwyższenie rangi dydaktycznej 
ścieżki kariery. 

Komisja Europejska wskazała na konieczność bardziej systemowego podejścia do kształcenia i doskona-
lenia nauczycieli akademickich. Brakuje systemu profesjonalnego kształcenia kompetencji dydaktycznych 
i zarządczych. Na potrzebę doskonalenia nauczycieli akademickich zwróciła uwagę Komisja Europejska, 
postulując wymóg uzyskania przez nich do 2020 r. certyfikatu potwierdzającego posiadanie kompetencji 
dydaktycznych. Choć interwencja EFS przynosi oczekiwane zmiany w tym zakresie to zapotrzebowanie 
na kompetencje nadal jest duże. Kadrze akademickiej należy zapewnić możliwości ustawowego rozwoju 
zawodowego. Ponadto standaryzacji wymagają wewnętrzne procesy związane z doskonaleniem kompetencji 
kadr uczelni. 
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Zarekomendowano również, by szkoły wyższe zwiększyły swoją aktywność w obszarze kształcenia osób 
dorosłych. Wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu jest znacznie niższy od średniej 
unijnej. Uczelnie dysponują możliwościami wyposażenia osób dorosłych w odpowiednie umiejętności i kom-
petencje pomocne w znalezieniu zatrudnienia na szybko zmieniającym się rynku pracy. Aby jednak uczelnie 
publiczne mogły w tym względzie konkurować z uczelniami prywatnymi konieczne jest położenie nacisku 
na innowacyjne metody nauczania dostosowane do potrzeb osób dorosłych. Ważne jest również zwiększe-
nie atrakcyjności oferty dydaktycznej poprzez wzmocnienie współpracy z sektorem biznesu. 

4.9 REALIZACJA REKOMENDACJI W OBSZARZE ZDROWIA 

W sformułowanych w roku 2018 zaleceniach dla Polski stwierdzono, że aby osiągnąć poprawę stanu zdrowia 
polskiego społeczeństwa, konieczne jest zapewnienie lepszego dostępu do systemu opieki zdrowotnej 
i usprawnienie działania tego systemu. 

W Polsce nadal utrzymują się niskie wartości indeksu EHCI. Odsetek osób deklarujących brak możliwości 
zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki medycznej należy do najwyższych w UE, a czas oczekiwania na nie-
które zabiegi jest wyjątkowo długi. W latach 2016-2019 podjęto działania, które miały na celu poprawę 
dostępności do wybranych świadczeń, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, operacje 
zaćmy, wszczepianie endoprotez i porady specjalistyczne. Działania te polegały na zniesieniu limitów albo 
zwiększeniu finansowania i osiągnięciu w tych obszarach znacznego skrócenia czasu oczekiwania. Nie osiąg-
nięto jednak zmniejszenia liczby osób oczekujących na świadczenia zdrowotne ogółem. Średni czas oczeki-
wania z roku na rok jest krótszy, jednak nadal nie jest optymalny. Jak wskazano w raporcie „Profil systemu 
ochrony zdrowia 2019”367, czas oczekiwania stanowi wyjaśnienie większości niezaspokojonych potrzeb 
w zakresie opieki medycznej we wszystkich grupach dochodów. 

Formułując zalecenia odnotowano również, że choć liczba łóżek szpitalnych jest stosunkowo duża, to ich 
rozmieszczenie geograficzne nie jest optymalne. 

Opieka ambulatoryjna i podstawowa opieka zdrowotna są generalnie słabo rozwinięte, ponieważ system 
opieki zdrowotnej w dalszym ciągu opiera się mocno na opiece szpitalnej, a liczba lekarzy POZ jako odsetek 
wszystkich lekarzy jest drugą najniższą w UE28. Obecny system zachęca lekarzy do kierowania pacjentów 
na badania i leczenie do placówek specjalistycznych. Odnosząc się do analizowanych wskaźników należy 
zauważyć jednak, że stwierdzono znaczący wzrost liczby świadczeń zdrowotnych udzielanych w kolejnych 
latach m. in. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co może świadczyć o rosnącej roli POZ w proce-
sie leczenia. 

Zauważono także, że poprawa w dziedzinie ochrony zdrowia będzie szczególnie trudna ze względu na fakt, 
że Polska plasuje się znacznie poniżej średniej UE pod względem wysokości publicznych wydatków 
na zdrowie. Wydatki na ochronę zdrowia wyrażone jako procent PKB nie uległy zwiększeniu. Należy wziąć 
pod uwagę, że Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. zwiększa środki na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. 
Będzie to jednak nadal poziom niższy niż od poziomu w krajach UE28 wynoszącego średnio 7% PKB. 

Niesprzyjającym czynnikiem jest również niedostateczna liczba lekarzy i pielęgniarek posiadających niektóre 
specjalizacje. W danych podawanych przez Naczelną Izbę wskazuje się na niewielką liczbę lekarzy specja-
listów urologii dziecięcej, endokrynologii ginekologicznej, czy też gastroenterologii dziecięcej. W czasie 
epidemii COVID-19 zwraca również uwaga niewielka liczba lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. W latach 
2016-2018 odnotowano brak wzrostu liczby lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności, przy czym liczba ta 
jest znacznie niższa od średnich wartości dla krajów UE ogółem. Odnotowano niewielki wzrost liczby lekarzy 
geriatrów, ich liczba nie nadąża jednak za zwiększającymi się potrzebami wynikającymi ze struktury demo-
graficznej populacji. Liczba pielęgniarek i położnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Liczba lekarzy psy-
chiatrów dzieci i młodzieży, mimo systematycznego wzrostu, również nie zaspokaja potrzeb populacyjnych. 

367 Profil systemu ochrony zdrowia 2019. OECD & European Observatory on Health Systems and Policies 
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W zaleceniach sformułowanych w roku 2019 ponownie wskazano na niski poziom wydatków na zdrowie 
i niedobór pracowników. Zwrócono uwagę, że jedna czwarta personelu medycznego przekroczyła wiek 
emerytalny. Czas oczekiwania na niektóre zabiegi również został zaliczony do obszarów problemowych. 
Ponownie podkreślono, że system opieki zdrowotnej w dalszym ciągu zbyt mocno opiera się na opiece 
szpitalnej. 

Wartości wskaźników obrazujących sytuację w ochronie zdrowia nie wskazują jeszcze na rozwiązanie prob-
lemów zaznaczonych przy formułowaniu zaleceń dla Polski. Efekty podjętych już działań będą widoczne 
dopiero po dłuższym czasie. 

W zaleceniach sformułowanych w roku 2020, zawarte jest zalecenie poprawy dostępności, odporności i sku-
teczności systemu zdrowia, m. in. przez zapewnienie wystarczających zasobów i przyspieszenie wdrażania 
usług e-zdrowia. Są to zalecenia podjęcia działań w latach 2020-2021, zatem jest jeszcze za wcześnie, aby 
już teraz oceniać ich realizację. 

Przy formułowaniu zaleceń w 2020 roku zauważono już jednak, że w Polsce poniesiono znaczne wydatki 
na zakup sprzętu i środków ochrony związanych ze zdrowiem, a także na zwiększenie wydolności szpitali 
i wydajności laboratoriów oraz wzmocnienie obsady kadrowej. Przydział dodatkowych zasobów będzie 
także konieczny, aby wyrównać środki na inne świadczenia zdrowotne i inwestycje, które zostały przesunięte 
na późniejsze terminy lub przekierowane. Zauważono, że niski poziom wydatków publicznych w połączeniu 
z nieoptymalną alokacją funduszy utrudnia funkcjonowanie i dostęp do systemu ochrony zdrowia. Zdrowie 
publiczne, e-zdrowie i podstawowa opieka zdrowotna, które mają zasadnicze znaczenie dla poprawy profi-
laktyki i dostępu do systemu oraz zwiększenia jego odporności na przyszłe wyzwania, są nadal słabo rozwi-
nięte. Epidemia miała wpływ na funkcjonowanie placówek opieki długoterminowej, w których przebywa 
wiele osób należących do grupy wysokiego ryzyka. Porównanie liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych 
w kolejnych miesiącach w latach 2016-2018 pokazuje, że dostępność do świadczeń zdrowotnych w trakcie 
pandemii pogorszyła się. Wdrożono system kontaktów telefonicznych z personelem medycznym i e-wizyt, 
jednak w wielu przypadkach nie poprawia on dostępności do świadczeń zdrowotnych, a z jego stosowaniem 
wiążą się trudności organizacyjne i techniczne. Dotyczy to przede wszystkim osób o niskich kompetencjach 
cyfrowych, w tym m. in. osób starszych i osób z niepełnosprawnością. 
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5. Oczekiwany wpływ prOgramu krajOwegO eFS+ 
i prOpOzycje jegO rOzSzerzenia na nOwe ObSzary, 
grupy lub prOblemy SpOłeczne 

5.1 integracja i aktywizacja OSób z niepełnOSprawnOściami 

5.1.1. Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Jakie działania powinny zostać zrealizowane w celu optymalnego wsparcia osób (…) najbardziej oddalonych 
od rynku pracy, w tym (…) osób z niepełnosprawnościami? 

Jakie działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu zapewnienia pełniejszego 
wykorzystania potencjału osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, m.in. (…) osób 
z niepełnosprawnościami (…) w szczególności w zakresie rozwoju kwalifikacji, potwierdzenia kwalifikacji 
i zapewnienia pracy w zawodach deficytowych, lub kluczowych dla gospodarki oraz zwiększenia integracji 
w społeczeństwie? 

Wstępne założenia dotyczące udziału EFS+ na poziomie krajowym w integracji i aktywizacji OzN obejmują 
wskazane poniżej obszary interwencji. 

• Kompleksowe usługi aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i wsparcie 
członków ich rodzin oraz ich opiekunów, w tym: wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
wsparcie w rozwoju kariery zawodowej pracujących osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla 
członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

• Pomoc rodzicom w diagnozie dzieci z niepełnosprawnościami i uzyskiwaniu wsparcia oraz two-
rzenie oferty wsparcia dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym pomoc 
specjalistyczna. 

• Wsparcie wolonatriatu na rzecz OzN (przygotowanie osób zainteresowanych do świadczenia 
wsparcia na rzecz OzN w ramach wolontariatu np. poprzez szkolenia oraz upowszechnianie i wdra-
żanoe modelu wsparcia opartego na wolontariacie, np. refundacja kosztów około usługowych dla 
wolontariuszy). 

• Podnoszenie kompetencji lekarzy medycyny pracy w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, 
kontrolnych i okresowych osób niepełnosprawnych 

• Podnoszenie kompetencji pracowników powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich 
w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia wspomaganego 

• Podnoszenie kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, podmiotów reintegracyjnych i kadr środowiskowych domów samopomocy w zakre-
sie pracy z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami w celu wypracowania postaw sprzyjających 
aktywizacji zawodowej OzN. 

• Dostępność do usług/budynków/obiektów/przestrzeni publicznych. 
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Przedstawione wyżej wstępne założenia budziły szereg wątpliwości, bowiem co do zasady wsparcie bez-
pośrednie realizowane powinno być w ramach RPO. Jednak dodatkowe wyjaśnienia uzyskane z IZKPOEFS+ 
w ramach wywiadu o tym, że projektowane wsparcie dotyczyć ma pilotażowego testowania nowatorskich 
rozwiązań rozwiały te wątpliwości. 

5.1.2. inicjatywy finansowane ze środków publicznych dla osób z niepełnosprawnościami 
i ich rodzin 

Pytanie badawcze: 

Czy istnieją inicjatywy finansowane ze środków publicznych, których dofinansowanie ze środków EFS+ 
mogłyby efektywnie niwelować kluczowe problemy obserwowane w zakresie rozwiązań systemowych 
z zakresu kompleksowych działań i programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, 
które w oparciu o analizę potrzeb oferują wsparcie w obszarach takich jak rynek pracy, zdrowie, diagnostyka 
i pomoc psychologiczna, wszystkie poziomy edukacji, włączenie społeczne, dostępność produktów i usług 
publicznych? Na jakich zasadach zidentyfikowane inicjatywy powinny być wspierane z EFS? Jak obecnie są 
finansowane, jakie korzyści może przynieść dofinansowanie ich z EFS? 

Tabela 2.  Inicjatywa finansowana ze środków publicznych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami 
i ich rodzin. 

Nazwa 
inicjatywy Program Za życiem 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Grupy docelowe Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny 

Założenia 

Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, 
zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. 
W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą 
z niepełnosprawnością czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. 

Działania, formy 
wsparcia 

Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów OzN, ułatwienie 
dostępu do ŚDS większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie 
byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności 
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, wsparcie rodziców i opiekunów 
OzN w realizacji codziennych obowiązków domowych, aktywizacja osób bezrobotnych 
w ramach prac społecznie użytecznych, wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów 
OzN, wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się OzN, zwiększenie 
dostępu do usług i instrumentów rynku pracy członków rodzin opiekujących się OzN, 
przekazanie urzędom pracy dodatkowych środków na działania aktywizacyjne dla 
bezrobotnych rodziców i opiekunów OzN, zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego, tworzenie mieszkań 
chronionych i mieszkań wspomaganych dla OzN 
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Nazwa 
inicjatywy Program Za życiem 

Efekty 
inicjatywy 

W 2017 r. utworzono 763 miejsca w ŚDS, na co wydatkowano kwotę 27 684 498,53 
zł. W 2018 r. wydatkowano z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 32 965 
615,55 zł na utworzenie 323 nowych miejsc. Ponadto zwiększono dotację dla 5 914 
uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi o 380,40 
zł na 1 uczestnika miesięcznie. W ramach wsparcia OzN, które opuściły warsztat terapii 
zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy dofinansowanie 
otrzymało 56 warsztatów terapii zajęciowej, a wsparciem zostały objęte 524 OzN, 
w tym 277 osób, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem 
zatrudnienia oraz 247 osób znajdujących się na liście osób niepełnosprawnych, których 
zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły 
terapii w warsztacie. W 2018 r. ramach świadczenia pracy społecznie użytecznej 236 
bezrobotnych (w 2017 r. - 26) rozpoczęło prace społecznie użyteczne świadczone na 
rzecz opiekunów OzN. W ramach wspierania aktywizacji zawodowej opiekunów OzN ze 
wsparcia zatrudnienia członków rodzin opiekujących się OzN skorzystało w 2018 r. 126 
osób, zaś z zapewnienia dostępu do usług i instrumentów rynku pracy członków rodzin 
opiekujących się OzN skorzystało w 2017 r. 125 osób, a w kolejnym roku 136 osób. 
Dzięki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego do końca 2018 r. usługami 
w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych finansowanych ze środków EFS objęto 
ponad 1200 osób. Ponadto środki z budżetu państwa przyczyniły się do powstania 48 
nowych mieszkań chronionych dla 187 osób. 368 

Źródło: opracowanie własne368 

Uzasadnienie dla finansowania inicjatywy w ramach EFS+ 

EFS+ w ramach nowego Krajowego Programu Operacyjnego mógłby współfinansować działania Programu Za 
życiem na zasadzie przejęcia wybranych działań lub dofinansowania budżetu Programu na zasadzie odrębnej 
„koperty”, służącej finansowaniu wskazanych typów operacji. Pozwoliłoby to na zwiększenie zasięgu oddzia-
ływania Programu. 

Tabela 3. Inicjatywa finansowana ze środków publicznych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami 
i ich rodzin369 

Nazwa inicjatywy Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 (d. pod nazwą Senior Wigor) 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Grupy docelowe jednostki samorządu terytorialnego 

Założenia 

Celem strategicznym Programu369 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia 
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy 
dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci 
Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu 
tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów 
„Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej 
uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej 
infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Finansowane są przedsięwzięcia 
zgłaszane przez JST w ramach konkursów ogłaszanych przez MRiPS. 

368Sprawozdanie z realizacji programu „Za życiem” – rok 2017, 2018. 
369 Podstawą prawną Programu jest Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 
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Nazwa inicjatywy Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 (d. pod nazwą Senior Wigor) 

Działania, formy 
wsparcia 

W ramach Programu, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość 
ubiegania się w trybie otwartego konkursu ofert, o środki finansowe na 1) 
jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki lub 2) 
zapewnienie bieżącego funkcjonowania już istniejących placówek. 
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” może 
obejmować w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, 
kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-
rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), 
terapii zajęciowej. Z kolei działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu 
seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz 
innych. 

Efekty inicjatywy 

Jak wynika z dostępnych danych sprawozdawczych łącznie w latach 2015-2019 
utworzono 777 placówek „Senior+, w tym : 495 klubów „Senior+” i 282 dzienne 
domy „Senior+”.370 Dane z okresu sprawozdawczego na rok 2019 wskazują, 
że z placówek „Senior+” skorzystało łącznie 19 082 seniorów, co znacznie 
przewyższyło założenia. W 2019 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na realizację programu wyniosła 80 mln zł. Budżet programu składał się z dwóch 
części – dotacji (mniej niż 95% budżetu rocznego)i środków technicznych (nie 
więcej niż 5% budżetu rocznego) i przedstawiał się następująco: utworzenie 
Dziennych Domów Senior+ – 15,5 mln zł; utworzenie Klubów Senior+ – 20 mln zł; 
zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia – 40,5 mln zł; 
obsługa techniczna programu – 4 mln zł.371 

Bieżące sprawozdania z Programu, jak i przeprowadzona w 2020 r. ewaluacja 
wskazują, że wsparte ośrodki realizują cele, dla których zostały utworzone, 
a oferowane działania są pozytywnie odbierane zarówno przez uczestników, 
jak i lokalną społeczność. Największym zainteresowaniem cieszą się działania 
kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne, ale też dotyczące wolontariatu 
i działań międzypokoleniowych. 

Źródło: opracowanie własne370371 

Uzasadnienie dla finansowania inicjatywy w ramach EFS+ 

Działania Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 wpisują się w koncepcję deinstytucjonalizacji. 
Bieżące sprawozdania z Programu, jak i przeprowadzona w 2020 r. ewaluacja wskazują, że wsparte ośrodki 
realizują cele, dla których zostały utworzone, a oferowane działania są pozytywnie odbierane zarówno przez 
uczestników, jak i lokalną społeczność. Największym zainteresowaniem cieszą się działania kulturalno-oświa-
towe i sportowo-rekreacyjne, ale też dotyczące wolontariatu i działań międzypokoleniowych. 

Horyzont czasowy programu dobiega końca. Jeśli podjęta zostanie decyzja o jego kontynuacji – EFS mógłby 
go współfinansować. Oznaczałoby to zwiększenie puli środków budżetowych na zadania infrastrukturalne 
(budowa, remonty, wyposażenie w ramach zadania „tworzenie ośrodków”) i jednoczesne zwiększenie na 
zadania związane z działalnością (finansowanie materiałów na zajęcia oraz doskonalenie kadry w ramach 
zadania „wspieranie istniejących ośrodków). Gdyby jednak nie została podjęta decyzja o kontynuowaniu 
programu, wówczas zasadne byłoby stworzenie analogicznego działania w ramach KPO EFS+. 

3704 placówki zostały zamknięte z uwagi na zakończenie realizacji zadania po upływie okresu 3 lat, w trakcie którego były zobowią-
zane do prowadzenia działalności. Za: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Badanie ewaluacyjne z realizacji programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015- 2020. Edycje 2016-2019. Raport końcowy, 2020 
371MRPiPS, Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Edycja 2019. 
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5.1.3. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Tabela 4. Zalecenia rozszerzenie wsparcia - integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami 

Wnioski Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS – program 
krajowy 

Istnieją interesują inicjatywy EFS+ w ramach Krajowego 1.Współfinansowanie 
finansowane ze środków Programu Operacyjnego mógłby lub (w przypadku decyzji 
publicznych, które mogłyby być finansować działania dotychczas o niekontynuowaniu 
finansowane z EFS+ wspierane w ramach krajowych 

środków publicznych, tym samym 
zwiększając skalę oddziaływania 
lub – w przypadku inicjatyw 
zakończonych – wspierając rozwój 
działań skutecznie niwelujących 
zidentyfikowane problemy. 

Programu) działań wspieranych 
dotychczas w ramach Programu 
Wieloletniego Senior+, 
polegających na wspieraniu 
tworzenia i funkcjonowania 
placówek typu „Senior +”, w tym 
Dziennych Domów „Senior +” 
i Klubów „Senior + - w formule 
konkursów dla JST 
2. Współfinansować działań 
Programu Za życiem na zasadzie 
przejęcia wybranych działań 
lub dofinansowania budżetu 
Programu na zasadzie odrębnej 
„koperty”, służącej finansowaniu 
wskazanych typów operacji. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.1.4. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 5. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej- integracja i aktywizacja osób 
z niepełnosprawnościami 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS 
– polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Opieka nad OzN (w tym – Podjęcie działań Przeprowadzenie pogłębionych MRiPS 
dorosłymi) jest uważana mających na celu badań i analiz dotyczących obecnie 
za obowiązek ich rodzin, przygotowanie funkcjonującego sytemu w zakresie 
bez znaczącego wsparcia ze i przeprowadzenie sprawowania opieki nad OzN 
strony Państwa i samorządów. potrzebnych zmian (w tym – dorosłymi), identyfikacja 
To z kolei wyklucza możliwość systemowych potrzebnych zmian oraz 
pełnego funkcjonowania w tym zakresie. uruchomienie i przeprowadzenie 
osób sprawujących taką procesu legislacyjnego – 
opiekę w życiu osobistym, z uwzględnieniem współpracy 
społecznym i zawodowym. z zainteresowanymi środowiskami 

na każdym etapie 

Funkcjonujący obecnie 
system orzecznictwa 
sprawia, że wiele osób 
posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności 
ma utrudniony dostęp 
do kompleksowego 
i długoterminowego 
wsparcia, a wiele osób 
faktycznie niepełnosprawnych 
(w tym – seniorzy) nie ma 
dostępu do takiego wsparcia 
z powodu braku wymaganego 
orzeczenia. 

Podjęcie działań 
mających na celu 
przygotowanie 
i przeprowadzenie 
potrzebnych zmian 
systemowych 
w zakresie 
orzecznictwa. 

Przeprowadzenie badań 
i analiz dotyczących obecnie 
funkcjonującego sytemu 
orzecznictwa, identyfikacja 
potrzebnych zmian oraz udział 
w procesie ich wprowadzania ze 
szczególnym uwzględnieniem opinii 
przedstawicieli grupy docelowej 
OzN oraz ich rodzin i opiekunów. 

MRiPS 

Źródło: opracowanie własne 

5.2 kOOrdynacja pOmOcy SpOłecznej 

5.2.1 Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

W założeniach KPOEFS+ przewidziano realizację projektów koordynacyjnych ROPS dotyczących działań współ-
finansowanych z EFS w zakresie aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej. W toku przepro-
wadzonego badania (wywiady, badanie delfickie, analiza dokumentów) nie znaleźliśmy uzasadnienia dla umiej-
scowienia tego typu wsparcia w programie krajowym. Jego miejsce powinno być w regionalnych programach 
operacyjnych, co pozwoli na zapewnienie lepszego dostosowania zakresu projektów do regionalnych potrzeb. 
Jeśli dążymy do wzmocnienia znaczenia polityki społecznej w działaniach regionów i do wzmocnienia pozycji 
ROPS w regionie jako transpozytora polityki krajowej na poziom regionalny, to przenosząc projekty koordyna-
cyjne na poziom krajowy osiągniemy skutek przeciwny. Istnienie projektów koordynacyjnych w Regionalnych 
Programach Operacyjnych, które musiały być zgodne z regionalnymi strategiami wymuszało przynajmniej 
nominalne zainteresowanie urzędów marszałkowskich i władz regionalnych przedmiotem koordynacji. Jeśli 
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projekt realizowany będzie w ramach KPO, to tym samym inne niż ROPS podmioty na poziomie regionu mogą 
poczuć się zwolnione z obowiązku uwzględniania tej tematyki w swoich dokumentach i działaniach. A działa-
nia ROPS będą traktowane jako sterowane zewnętrznie, a więc niekoniecznie uwzględniające najważniejsze 
potrzeby regionu i jego specyfikę – niezależnie od swobody w ich kształtowaniu, którą Instytucja Ogłaszająca 
Konkurs im realnie nada. Kwestia zwiększenia zakresu uprawnień ROPS o prowadzenie procesu akredytacji 
OWES ma tu znaczenie drugorzędne, zwłaszcza jeśli proces akredytacji dokonywać się będzie (a powinien) 
według określonych na poziomie krajowym kryteriów. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, jak decyzja o prze-
niesie wdrażania projektów koordynacyjnych (nawet o szerszym niż dotychczas zakresie) z poziomu regionów 
na poziom krajowy zostanie odebrana przez regiony. Może to być traktowany jako dowód braku zaufania i złej 
oceny wcześniejszych działań, co nie zbuduje potrzebnego zaufania. Zwłaszcza, że nie ma dowodów, by pro-
jekty koordynacyjne były realizowane niewłaściwie i by nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. 

Dostrzegając potrzebę podnoszenia wiedzy pracowników ROPS i wymiany doświadczeń między nimi propo-
nujemy uwzględnienie w ramach KPO projektu ukierunkowane na wspieranie ROPS. To pozwoli na zapew-
nienie spójności działań ROPS, realizowanych w ramach RPO i w oparciu o (prawdopodobnie) opracowane 
wytyczne. Ważnym elementem może być także planowana platforma wymiany informacji między ROPS. 

Warto wskazać, że Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej na posiedzeniu w maju 2020 r. rekomen-
dował do wykorzystania w dalszych pracach MRiPS nad programowaniem nowej perspektywy EFS na lata 
2021-2027 przedstawiony tam dokument Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie finansowej 
2021-2027. Wnioski i rekomendowane rozwiązania372. W dokumencie tym mocno podkreślono potrzebę 
realizacji projektów koordynacyjnych ROPS w ramach RPO, przy czym proponuje się realizację jednego 
projektu, obejmującego cały obszar polityki społecznej (a więc także kwestie programowe, monitorowanie 
sfery społecznej, wspieranie i aktywizowanie samorządów lokalnych zakresie włączenia społecznego i eko-
nomii społecznej itd.). 

5.2.2. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Tabela 6. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia- koordynacja pomocy społecznej 

Wnioski wynikające z analizy Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS – program 
krajowy 

Kompetencje w zakresie 
deinstytucjonalizacji w ROPS są 
stosunkowo mało rozwinięte. 

Niezbędne jest wzmocnienie 
ROPS 

Należy przewidzieć projekt 
wspierający ROPS, obejmujący 
szkolenia, doradztwo, wymianę 
doświadczeń w zakresie 
deinstytucjonalizacji i tworzenia 
CUS. 

Źródło: opracowanie własne 

372 Stron internetowa: Posiedzenia KKRES, [dostęp: 12.12.2020]. Dokument został opracowany z udziałem członków grup KKRES i eks-
pertów projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej” 

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Posiedzenia,KKRES,4062.html
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5.2.3 zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 7. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej - koordynacja pomocy społecznej 

Proponowane sposoby 
Wnioski wynikające 
z analizy 

Zalecenia 
wdrożenia zaleceń 
w ramach polityki Adresat zaleceń 

krajowej 

Deinstytucjonalizacja 
będzie postępować 
w ograniczonym zakresie 
bez krajowej strategii 
deinstytucjonalizacji. 

Sprawą pilną jest 
opracowanie stosownej 
strategii. 

a) Przygotowanie 
strategii 
deinstytucjonalizacji 
z uwzględnieniem 
szerokich konsultacji 
społecznych 
b) Upowszechnienie 
strategii 
c) Zapewnienie wsparcia 

MRiPS 

finansowego dla JST 

Źródło: opracowanie własne 

5.3 rOzwój ekOnOmii SpOłecznej 

5.3.1 Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Wstępne założenia dotyczące udziału EFS+ na poziomie krajowym w rozwoju ES w kolejnej perspektywie 
finansowej obejmują działania służące osiągnięciu celu głównego oraz pośrednio - celów szczegółowych 
i priorytetów wskazanych w KPRES: 

• Koordynacja sfery ekonomii społecznej na poziomie centralnym. 

• Koordynacja przez ROPS działań współfinansowanych z EFS w zakresie aktywnej integracji, usług 
społecznych i ekonomii społecznej (o których mowa była już w punkcie powyżej, dotyczącym koordy-
nacji pomocy społecznej). 

• Budowanie kompetencji kadr istniejących PS w zakresie kompleksowego zarządzania PS. 

• Wspieranie tworzenia oraz rozpoczynania działalności przez sieci branżowe, łańcuchy produkcji 
i usług, systemy franczyzy społecznej zrzeszające podmioty ekonomii społecznej oraz konsolidacja 
przedsiębiorstw społecznych. 

• Budowanie marki i promocja ekonomii społecznej w celu zwiększania rynku dla PES/PS. 

Należy uznać, że założenia te są trafne i adekwatne do potrzeb z jednym wyjątkiem – nie znajduje uzasad-
nienia umiejscowienie projektów koordynacyjnych ROPS w programie krajowym, co szczegółoo omówiono 
w podrozdziale powyżej, dotyczącym koordynacji pomocy społecznej. 

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wskazują jedynie na kilka elementów, które powinny być dodat-
kowo uwzględnione w ramach wsparcia ES na poziomie krajowym. Należą do nich: 
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• Potrzeba zidentyfikowania i wprowadzenia rozwiązań systemowych, które ograniczą stopniowy 
rozwój wyspecjalizowanych podmiotów, działających jako przedsiębiorstwa społeczne, opartych nie 
na pomocy wzajemnej i kooperacji, tylko na realizacji celów biznesowych, przy jednoczesnym posłu-
giwaniu się marką ES. 

• Udział w przygotowaniu i wprowadzeniu ustawy o ES. 

Kwestią różnie widzianą jest poziom (regionalny lub krajowy), na którym powinna być prowadzona akredyta-
cja OWES. 

5.3.2. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Tabela 8. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia – rozwój ekonomii społecznej 

Wnioski wynikające 
z analizy 

Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

ROPS potrzebuje 
wzmocnienia 
kompetencyjnego 
w zakresie wspierania ES. 

Rekomenduje się 
kontynuację wsparcia dla 
ROPS w tym zakresie. 

Realizacja projektów zakładających doradztwo 
i wsparcie o charakterze metodycznym, 
szkoleniowym, wymiany doświadczeń dla ROPS. 

Źródło: opracowanie własne 

5.3.3. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 9. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej - rozwój ekonomii społecznej 

Wnioski Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS – polityka 
krajowa 

Adresat 
rekomendacji 

Ma miejsce stopniowy Powstrzymanie procesu Badanie i analiza problemu, MRiPS 
rozwój wyspecjalizowanych rozwoju wyspecjalizowanych a następnie identyfikacja 
podmiotów, działających jako podmiotów, działających jako optymalnych rozwiązań 
przedsiębiorstwa społeczne, przedsiębiorstwa społeczne, i potrzebnych zmian 
opartych nie na pomocy opartych nie na pomocy prawnych oraz (w miarę 
wzajemnej i kooperacji, wzajemnej i kooperacji, potrzeby) uruchomienie 
tylko na realizacji celów tylko na realizacji celów i przeprowadzenie procesu 
biznesowych, przy biznesowych, przy legislacyjnego. 
jednoczesnym opieraniu się jednoczesnym opieraniu się 
na marce ES. na marce ES. 

W chwili obecnej nie Podjęcie działań mających Przeprowadzenie MRiPS 
ma kompleksowej na celu przygotowanie potrzebnych badań i analiz, 
ustawy regulującej ES. i wprowadzenie w życie opracowanie projektu 
Taka sytuacja utrudnia ustawy o ES. ustawy oraz uruchomienie 
i zmniejsza efektywność jej i przeprowadzenie procesu 
funkcjonowania. legislacyjnego. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4 wSparcie publicznych Służb zatrudnienia w zakreSie 
pracy z OSObami znajdującymi Się w najtrudniejSzej 
Sytuacji na rynku pracy (mOdernizacja) 

5.4.1 Ocena planowanego wsparcia - spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Jakie problemy identyfikowane są w obecnie wykorzystywanym modelu dystrybucji środków z EFS na rzecz 
wspierania i aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo? Czy model ten odpowiada na potrzeby 
osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii koronawirusa? Jakich zmian należałoby dokonać, aby 
dystrybucja środków była efektywna i optymalnie dopasowana do obecnych potrzeb i wyzwań? 

W udostępnionych badaczom założeniach interwencji przyszłego KPO EFS+ w ramach Osi I przewidziano 
Wsparcie publicznych służb zatrudnienia w zakresie pracy z osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytu-
acji na rynku pracy, na które składać się mają działania w zakresie rozwoju kompetencji kadr oraz opracowa-
nie standardów jakości funkcjonowania PSZ. Założono, że głównymi efektami w zakresie tak ujętej moderni-
zacji będzie: 

• podniesienie kompetencji pracowników PSZ oraz zapewnienie wsparcia w pracy z osobami znajdują-
cymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

• poprawa efektywności i skuteczności funkcjonowania PSZ, 

• poprawa organizacji pracy w urzędach pracy, w tym ujednolicenie zasad funkcjonowania urzędów 
pracy, 

• ustalenie skutecznego mechanizmu monitorowania i oceny urzędów pracy. 

• Sytuacja publicznych służb zatrudnienia (PSZ) od lat nie była przedmiotem badań – wszelkie formu-
łowane oceny czy propozycje działań wypracowywane są pośrednio, na podstawie wyników analizy 
sytuacji na rynku pracy czy ewaluacji odnoszących się do skuteczności interwencji w obszarze rynku 
pracy, a czasem tylko na podstawie opartych o jednostkowe zdarzenia publikacje prasowe. Nie czyni 
ich to nieprzydatnymi, należy jednak zwrócić uwagę, że nie uwzględnia to wielu uwarunkowań funk-
cjonowania PSZ, a także opinii jednych z głównych interesariuszy – pracowników urzędów pracy. Ma 
to szczególnie znaczenie przy programowaniu wsparcia. 

• Poniżej wskazano na kilka kluczowych problemów/potrzeb PSZ373: 

• Potrzeba dysponowania możliwością i narzędziami do przeprowadzania dogłębnej diagnozy klien-
tów i zaplanowania wsparcia adekwatnego do indywidualnej sytuacji każdego z nich. Wdrożenie 
tej rekomendacji tylko po części zależne jest od zmian prawnych. Wystarczającym elementem byłoby 
stworzenie odpowiednich narzędzi oraz wyposażenie pracowników urzędów pracy w kompetencje 
w ich stosowaniu. Mamy w Polsce złe doświadczenia ze stosowania koncepcji profilowania klientów, 

373 Oparto się głównie na przeprowadzonych w ramach badania wywiadach z przedstawicielami PSZ oraz na opracowaniu Pracodaw-
ców RP (Pięciopak dla rynku pracy, 2017. Materiał ze zbiorów prywatnych; opracowanie nie jest już dostępne publicznie ze względu 
na sposób aktualizowania informacji na stronie Pracodawcyrp.pl dostępne są jego omówienia, np. Pięciopak dla rynku pracy) i na 
materiale wypracowanym przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy (Materiał ze zbiorów prywatnych, nie publikowany. Został 
przekazany kierownictwu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; przywołany w niniejszej ewaluacji za zgodą autorów). 

https://pracodawcagodnyzaufania.pl/serwis-informacyjny-pgz/item/1428-pi%C4%99ciopak-dla-rynku-pracy.html
https://Pracodawcyrp.pl
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które wynikały ze słabości zaprojektowanych rozwiązań374. Zamiast poprawić rozwiązania – zrezyg-
nowano całkowicie z profilowania375. Podczas gdy eksperci, w tym też analitycy OECD376 wskazują 
na znaczące efekty profilowania, w tym zwłaszcza wyższą skuteczność i wyższą efektywność udziela-
nego na tej podstawie wsparcia dla klientów. 

• Potrzeba otwarcia katalogu form wsparcia. Obowiązująca ustawa, regulująca działania PSZ377, 
określa zamknięty katalog instrumentów rynku pracy, który nie pozwala na elastyczne reagowanie 
na zróżnicowane potrzeby bezrobotnych. Na potrzebę dysponowania przez PSZ otwartymi, ela-
stycznymi katalogami instrumentów, pozwalającymi na tworzenie kompleksowych planów wsparcia 
wobec wszystkich barier zidentyfikowanych u klienta w toku profesjonalnej diagnozy zwrócono 
uwagę w OECD Jobs Strategy378. O potrzebie stworzenia otwartego ramowego elastycznego katalogu 
instrumentów mówią także eksperci w ramach niniejszego badania. Odnosi się to także do wsparcia 
w ramach EFS udzielanego również poza PSZ, o czym piszemy w rozdziale dotyczącym elastyczności 
wsparcia. W przypadku PSZ realizacja tej rekomendacji wymaga jednak zmiany prawnej. Bez niej nie 
można oczekiwać znaczącej zmiany w funkcjonowaniu PSZ. 

• Dwa powyższe zagadnienia pozwolą na realne rozwiązanie kolejnego problemu, jakim jest niski 
poziom indywidualizacji działań. Wymagana od lat na poziomie Komisji Europejskiej i deklarowana 
formalnie indywidualizacja sprowadza się najczęściej do stworzenia schematycznego Indywidu-
alnego Planu Działania379, którego treścią jest zastosowanie szkolenia (jednego z przewidzianych 
rocznym planem szkoleń, wynikającym z konieczności stosowania prawa zamówień publicznych) 
i stażu380. Dotyczy to także projektów realizowanych w ramach EFS również przez inne niż urzędy 
pracy podmioty. Oprócz barier wynikających ze słabości diagnozy klientów i przeregulowanych zasad 
wsparcia ograniczeniem w indywidualizacji działania wobec klienta mogą okazać się niewystarcza-
jące umiejętności pracowników urzędów pracy, przyzwyczajonych przez ostatnie lata do schematów 
postępowania. 

• W ocenie pracodawców, problemem w uzyskaniu przez PSZ trwałych efektów aktywizacji jest brak 
narzędzi wsparcia klienta w początkowym etapie zatrudnienia. Doświadczenie ze zlecania usług 
aktywizacyjnych najtrudniejszych grup bezrobotnych agencji zatrudnienia wskazują, że takie wspar-
cie jest jednym z kluczowych czynników sukcesu381. Postulowane jest stworzenie otwartego katalogu 
możliwych form wsparcia. Również w tym przypadku niezbędne są zmiany prawne. 

374 Wady rozwiązania wskazano: w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16), Informacji o 
wynikach kontroli NIK nr P/18/079 „Efektywność świadczenia usług rynku pracy” 2018 r., a także w ewaluacji przeprowadzonej przez 
MRPiPS - Analiza rozwiązań wprowadzonych Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 598), 06.2016 i raport z badania zrealizowanego w ramach projektu MORE - 
Ocena skutków regulacji opartej na dowodach / Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie 
oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji w 2016 r.: Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania 
Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. 
375 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 986). 
376 Profiling tools for early identification of jobseekers who need extra support, Policy Brief on Activation Policies, OECD Publishing, 
Paryż 2018; Statistical profiling in public employment services: An international comparison, OECD Social, Employment and Migra-
tion Working Papers No. 224, OECD Publishing, Paryż 2019., strona internetowa: Statistical profiling in public employment services: 
An international comparison, [dostęp: 08.11.2020]. 
377 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409. 
378 Good Jobs for All in a Changing World of Work, The OECD Jobs Strategy, Paryż 2018, strona internetowa: Good Jobs for All in a 
Changing World of Work, [dostęp: 08.11.2020]. 
379 Przy czym przyjęto prosty schemat tworzenia jednostronicowego IPD w toku rozmowy z klientem, z którego w zasadzie wynikają 
jedynie zobowiązania urzędu, podczas gdy już w 2005 roku w ramach projektu „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy – Alterna-
tywa, finansowanego ze środków Phare Rozwój Zasobów Ludzkich 2000-2003 opracowano metodologię tworzenia, realizacji i oceny 
IPD, traktowaną jako proces, kończący się podjęciem zatrudnienia. 
380 Wskazują na to m.in. wyniki kontroli NIK NIK nr P/18/079 „Efektywność świadczenia usług rynku pracy” 2018 r., także raport z 
badania zrealizowanego w ramach projektu MORE - Ocena skutków regulacji opartej na dowodach / Model wykorzystania istnieją-
cych dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji w 2016 r.: 
Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 
381 PSDB, Raport z ewaluacji pilotażu w ramach usługi ewaluacji zewnętrznej Modelu zlecania operatorom niepublicznym zadania 
doprowadzenia do zatrudnienia osób bezrobotnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2015. 

https://dx.doi.org/10.1787/b5e5f16e-en
https://dx.doi.org/10.1787/b5e5f16e-en
file:///C:\Users\WOLABX\AppData\Local\Temp\www.oecd.org\employment\good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work-9789264308817-en.htm
file:///C:\Users\WOLABX\AppData\Local\Temp\www.oecd.org\employment\good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work-9789264308817-en.htm
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• Wiele urzędów pracy nastawionych jest niemal wyłącznie na obsługę bezrobotnych, w niewielkim 
stopniu kierując swoje działania wobec pracodawców. Dodatkowo, ostatnie miesiące, gdy sytuacja 
związana z pandemią COVID19 spowodowała nałożenie na PUP zadań związanych ze wsparciem dla 
pracodawców pokazały, że co prawda urzędy niezwykle sprawnie wywiązały się z tego zadania, to 
jednak zauważalne były niewystarczające kompetencje w zakresie obsługi tej grupy. Ideałem byłaby 
sytuacja, w której pracodawcy traktowaliby urząd pracy jako swego rodzaju agencję zatrudnie-
nia, której mogą zlecić usługę poszukiwania i przygotowania odpowiednich kandydatów do pracy. 
Wymaga to jednak wyposażenia je w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz zbudowania zaufania. 

• Urzędy pracy zajmują się osobami, które wykazują choć minimalną aktywność w poszukiwaniu 
pracy. Z racji regulacji ustawowych, ale także z powodu niewielkich umiejętności w tym zakresie, nie 
zajmują się docieraniem do osób nieaktywnych zawodowo382, podczas gdy osoby te mogłyby istotnie 
zasilić krajowy rynek pracy. 

Podsumowaniem niniejszej diagnozy może być fragment przywołanego w przypisie materiału opracowanego 
przez dyrektorów WUP: 

„Wizerunek PSZ jest raczej negatywny. Niezbędne jest nowe otwarcie. Powinno ono oznaczać m.in.: roz-
szerzenie grona klientów PSZ, lepsze dopasowanie usług PSZ do oczekiwań klientów, świadczenie wysokiej 
jakości, zindywidualizowanych i kompleksowych usług, zmianę marki, wyjście do klienta poza urząd. W tym 
celu niezbędne są głębokie zmiany prawne, które przede wszystkim uelastycznią działania PSZ, dadzą więk-
szą swobodę w projektowaniu nowych, „szytych na miarę instrumentów” i pomogą w większym stopniu 
skoncentrować ich działania na potrzebach klientów.” 

Warto w tym miejscu zasygnalizować jeszcze jedną kwestię, niezbędną do sprawnego wdrażania EFS, ale też 
lepszego zaspokajania potrzeb klientów. Chodzi o uchylenie artykułu 109 ust. 7g, który zezwala samorządom 
powiatów (czyli powiatowym urzędom pracy) na realizację projektów finansowych lub współfinansowanych 
ze źródeł innych niż Fundusz Pracy pod warunkiem, że w ich ramach realizowane są wyłącznie działania 
zgodne z przepisami ustawy oraz artykułu 109f, który zezwala powiatowym urzędom pracy na udzielanie 
wsparcia ze środków innych niż Fundusz Pracy wyłącznie bezrobotnym i poszukującym pracy w sposób 
i na zasadach określonych w ustawie. Do momentu wejścia w życie tego przepisu383, PUP z dużym powo-
dzeniem i zaangażowaniem startowały w konkursach i realizowały projekty, w tym skierowane do osób 
nieaktywnych zawodowo, osiągając dobre efekty. Warto przywrócić tę możliwość. Oczywiście oznacza 
to konieczność ponoszenia wówczas pełnych kosztów realizacji projektów, jak to ma miejsce w projektach 
konkursowych (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników PUP, realizujących projekt). 

Wspieranie publicznych służb zatrudnienia znajdowało się wśród priorytetowych działań wszystkich dotych-
czasowych programów operacyjnych współfinansowanych z EFS. Wynikało to przede wszystkim z założeń 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, której wdrażaniu służy EFS. W każdym z kolejnych programów rea-
lizowano działania dotyczące podnoszenia kwalifikacji kadr, tworzenia standardów usług i urzędów, czy 
wypracowywania narzędzi monitorowania efektywności, a więc kwestii, które zaprojektowano również 
w ramach KPO EFS+. Nie ma wątpliwości, że rozwijanie kompetencji jest sprawą ciągłą, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy zmieniają się uwarunkowania działania, a kadry podlegają fluktuacji. Standardy także mogą czy wręcz 
powinny podlegać ewolucji lub nawet radykalnej zmianie z racji zmieniających się warunków. Wydaje się 
jednak, że warto zadbać o takie zapisy, by działania nowego programu operacyjnego wyraźnie odróżniały się 
od dotychczasowych. 

382 Wskazuje na to m.in. Dokument Roboczy Służb Komisji „Sprawozdanie krajowe – Polska 2020” towarzyszący dokumentowi: 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy. Europejski 
semestr 2020: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, ale także wspomniane opra-
cowanie dyrektorów WUP oraz wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wpływu EFS na rynek pracy - patrz: EVALU, Metaanaliza 
wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 
2019. 
383 Ustawa z dnia 14 marca 2014r.o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2014 poz. 598. 
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Ewaluacje dotyczące wsparcia PSZ w ramach SPO RZL384 i PO WER385 wskazują na niewielki stopień rozpo-
wszechniania uzyskanych wyników i stos owania wypracowywanych narzędzi, a nawet (w przypadku PO 
WER) brak zainteresowania PUP ofertą szkoleń przy jednoczesnym deklarowaniu przez przedstawicieli PUP 
potrzeb szkoleniowych, co sugeruje nieadekwatność tej oferty do potrzeb. To prowadziło do niewielkiego 
wpływu interwencji. Programujący nie zastosowali się do rekomendacji sformułowanej w raporcie z ewalu-
acji mid-term: „(…) programowanie powinno poprzedzać pogłębione rozpoznanie potrzeb wśród instytucji 
rynku pracy. Prace nad nową perspektywą powinny być prowadzone według przygotowanego wcześniej har-
monogramu w ramach zespołu składającego się z przedstawicieli kluczowych departamentów MRPiT oraz 
MRiPS i odbiorców wsparcia (z poziomu województwa, powiatu, a także z sektora prywatnego). Towarzyszyć 
temu powinny aktywne, pogłębione działania konsultacyjne, prowadzone na większą skalę.”386 

Ocenę trafności przewidzianego wsparcia PSZ w zakresie pracy z osobami znajdującymi się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, mającego polegać na rozwoju kompetencji kadr i opracowaniu standardów jakości 
funkcjonowania PSZ wypada zacząć od stwierdzenia, że przedstawiona wyżej diagnoza nie uprawnia do 
zawężania interwencji tak, jak zarysowano to w tytule zakresu działania. Żaden z powyższych problemów 
nie dotyczy wyłącznie „osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Dodatkowo niezwy-
kle trudno jest sformułować definicję „osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Obecna 
definicja powoduje, że pojęcie to dotyczy, wg szacunków przedstawicieli WUP, ok. 90% ogółu zarejestro-
wanych bezrobotnych, nie uwzględniając uwarunkowań lokalnych rynków pracy. Wsparcie PSZ powinno 
odnosić się do całego zakresu ich działania – pracy ze wszystkimi bezrobotnymi i poszukującymi pracy 
oraz pracodawcami, a także osobami nieaktywnymi zawodowo. Proponujemy, by interwencję odnosić do 
poprawy skuteczności PSZ. 

Odniesiemy się do każdego z oczekiwanych rezultatów - w kontekście diagnozy i dwóch rodzajów planowa-
nych działań. 

Podniesienie kompetencji pracowników PSZ oraz zapewnienie wsparcia w pracy z osobami znajdującymi 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Niewątpliwie szkolenia mogą przyczynić się do podniesienia kompetencji pracowników PSZ, o ile będą odpo-
wiedzią na rzetelnie zidentyfikowane luki kompetencyjne (w odniesieniu do celów i zadań PSZ) i będą wyso-
kiej jakości. Powinno to przełożyć się na trafniejsze wsparcie dla klientów. Zapewnienie wsparcia w pracy 
z klientami nie jest rezultatem, mogłoby być działaniem, nie ma jednak dowodów na to, że urzędy pracy 
oczekują takiego działania. Nie wydaje się także, by istniały podmioty zdolne do świadczenia takiej usługi. 

Poprawa efektywności i skuteczności funkcjonowania PSZ 

Podniesienie kompetencji i standaryzacja usług mogą prowadzić do poprawy skuteczności i efektywności 
PSZ, nie są jednak warunkiem wystarczającym, na co wskazuje diagnoza. 

Poprawa organizacji pracy w urzędach pracy, w tym ujednolicenie zasad funkcjonowania urzędów pracy 

Standardy mogą, ale nie muszą prowadzić do poprawy organizacji pracy w urzędach387. Nie ma przy tym 
dowodów, że organizacja pracy stanowi istotny problem w działaniach PSZ. Dokonana diagnoza zdecydo-
wanie nie wskazuje na potrzebę ujednolicenia zasad funkcjonowania urzędów pracy. Obecny w dyskusji 
na temat poprawy jakości PSZ kierunek myślenia zmierza wręcz ku zwiększaniu elastyczności i dostosowania 

384 EMAR Marketing Research, Badanie wskaźnika wpływu Działania 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji 
rynku pracy, Warszawa 2008; IBS, Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu i instytucjonalnej pomocy społecz-
nej w ramach EFS, Warszawa 2008. 
385 IDEA, Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego PO WER oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długotermi-
nowego, Warszawa 2019. 
386 Ibidem. 
387 Dowodem na to było usztywnienie działalności PUP i ich nadmierne zbiurokratyzowanie w okresie obowiązywania standardów 
usług wprowadzonych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warun-
ków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193, z późn. zm.) – co wykazało zrealizowane na zlecenie MPiPS badanie 
Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy standardów usług rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodo-
wego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń, 12.2012 r. 
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nie tylko metod/narzędzi, ale i sposobów działania do lokalnych potrzeb. Nie jest więc to rezultat oczeki-
wany. Działania urzędów pracy reguluje licząca 152 artykuły ustawa wraz z ponad 30 aktami wykonawczymi 
(rozporządzenia) i kilkunastoma obwieszczeniami. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że są to wystar-
czające – a nawet nadmiarowe – narzędzia służące ujednolicaniu zasad funkcjonowania urzędów pracy. 

Ustalenie skutecznego mechanizmu monitorowania i oceny urzędów pracy 

Aby ten rezultat został osiągnięty, konieczne jest wypracowanie właściwego mechanizmu monitorowania 
i oceny. Nie przyczynią się do tego szkolenia i standardy jakości. Mechanizmy monitorowania i oceny urzę-
dów pracy były wypracowywane już kilkakrotnie, żaden z nich nie został skutecznie wdrożony, a obecnie 
stosowany przez właściwy resort prowadzi do wypaczeń w postaci „pracy na wskaźniki”388. 

Przedstawiona ocena prowadzi do konkluzji, że wsparcie nie zostało zaprojektowane trafnie i nie dopro-
wadzi do osiągnięcia założonych rezultatów, które nie w pełni wynikają z diagnozy i trudno je wszystkie 
uznać za oczekiwane. Jeśli zakresem wsparcia uczynić poprawę skuteczności, to może rezultatem niech 
będzie satysfakcja klientów – bezrobotnych i pracodawców. 

Działania wzmacniające PSZ zdecydowanie powinny być wdrażane na poziomie krajowym, jednakże pod-
kreślimy to jeszcze raz – po zaprogramowaniu w ścisłej współpracy z regionami i powiatami (WUP i PUP). 
Ponadto już na etapie wdrażania założenia projektów kierowanych do PSZ analogicznie powinny być konsul-
towane z odbiorcami, a rozwiązania systemowe – przygotowywane z ich udziałem. W przeciwnym wypadku 
za kilka lat zaobserwujemy efekty podobne do tych stwierdzonych w ewaluacji mid-term PO WER. Niezwy-
kle ważne jest, by na poziomie programu operacyjnego i jego uszczegółowienia nie tworzyć zamkniętych 
list projektów (w postaci szczegółowych opisów planowanych działań), które uniemożliwiają reagowanie 
na zmieniającą się sytuację i pojawiające się potrzeby. 

Specyfika ocenianego wsparcia powoduje, że nie ma potrzeby rozszerzenia obszarów, czy grup odbior-
ców – odbiorcą powinny pozostać publiczne służby zatrudnienia, a więc przede wszystkim wojewódzkie 
i powiatowe urzędy pracy, choć warto pamiętać, że pojęcie to obejmuje także właściwe struktury urzędów 
wojewodów i urzędu obsługującego ministra właściwego ds. pracy. Wsparcia wymagają wszystkie grupy 
pracowników wszystkich tych jednostek. Można ewentualnie rozważyć objęcie wsparciem szkoleniowym 
również pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, jako instytucji uzupełniającej działania PSZ w stosunku 
do osób młodych. 

5.4.2 rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

388 Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wskaźników prowadzi do uzyskania „premii” w postaci dodatkowych środków na wyna-
grodzenia pracowników. „Praca na wskaźniki” prowadzi do oferowania mniej kosztownych, choć często także mniej skutecznych 
instrumentów i pozorowania zatrudnienia w wyniku wsparcia. 
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Tabela 10. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia - wsparcie publicznych służb zatrudnienia 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS 
– program krajowy 

Niezbędna Zasadnicze prace Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy sytuacji PSZ. 
jest nowa muszą być prowadzone Ujęcie w programie ogólnych zapisów dotyczących działań 
koncepcja w ramach polityki na rzecz poprawy jakości funkcjonowania PSZ, które 
działania PSZ krajowej, istnieje jednak 

potrzeba dostarczania 
ekspertyzy, konsultacji, 
a także weryfikacji 
tworzonych założeń 
z punktu widzenia 
spójności z ideami EFS 

będą doprecyzowywane w miarę postępu prac nad nową 
koncepcją. Będą to prace eksperckie (m.in. wypracowywanie 
szczegółów poszczególnych rozwiązań) i konsultacyjne, 
a w końcowym okresie – po przejściu procesu legislacyjnego 
– informacyjno-szkoleniowe. 

Pracownicy Działania odnoszące W ramach programu krajowego EFS+ warto przewidzieć 
PSZ potrzebują się do poprawy realizację wymienionych działań: 
działań kompetencji powinny - szkoleń (poprzedzonych cykliczną oceną potrzeb) 
skierowanych dotyczyć organizacji - wsparcia metodycznego (opisy usług, zeszyty metodyczne 
na poprawę szkoleń, a także dla poszczególnych grup pracowników, programy szkoleń, 
kompetencji wsparcia o charakterze 

metodycznym oraz 
warunków do wymiany 
doświadczeń i krążenia 
idei. 

w tym do samokształcenia 
- organizację ponadregionalnych i krajowych spotkań 
specjalistów z PSZ (pośredników, doradców zawodowych, 
kierowników działów itd.) 

Źródło: opracowanie własne 

5.4.3. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 11. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej - wsparcie publicznych służb zatrudnienia 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – polityka 
krajowa 

Adresat zaleceń 

PSZ wymagają Niezbędne jest Nowa koncepcja powinna zostać Ministerstwo 
nowej koncepcji wypracowanie wypracowana w ścisłej współpracy Rozwoju, Pracy 
działania. nowej koncepcji 

działania PSZ, 
odpowiadającej 
na zidentyfikowane 
w diagnozie 
problemy. 

z przedstawicielami PSZ szczebla 
regionalnego (WUP) i powiatowego (PUP). 
Musi uwzględniać m.in. nową koncepcję 
profilowania klientów, otwarty katalog 
form wsparcia, w tym formy wsparcia 
w pierwszym okresie zatrudnienia 
bezrobotnego, ofertę dla osób nieaktywnych 
zawodowo włączając w to docieranie do 
nich. 
Niezbędne jest zniesienie zakazu realizacji 
przez urzędy pracy projektów konkursowych 
wykraczających poza działania finansowane 
z Funduszu Pracy oraz wykraczających poza 
grupę bezrobotnych i poszukujących pracy. 

i Technologii 

Źródło: opracowanie własne 
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5.5 migracje zarObkOwe 

5.5.1 Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Jakie działania powinny zostać zrealizowane w celu optymalnego wsparcia (…) migrantów? 

Jakie działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu zapewnienia pełniejszego 
wykorzystania potencjału (…) osób obcego pochodzenia na polskim rynku pracy, w szczególności w zakresie 
rozwoju kwalifikacji, potwierdzenia kwalifikacji i zapewnienia pracy w zawodach deficytowych, lub kluczo-
wych dla gospodarki oraz zwiększenia integracji w społeczeństwie? 

Interwencja na poziomie krajowym została przedstawiona jedynie w ogólnych zarysach, jednak można 
stwierdzić, że słusznie na poziomie krajowym zaplanowano działania skierowane do pracowników instytucji 
publicznych i do społeczeństwa. Na poziomie krajowym niezbędne jest wyznaczenie ram dla działań adre-
sowanych do migrantów, które będą wykonywane na poziomie regionalnym. 

W zaplanowanych głównych efektach w zakresie migracji zarobkowych mieści się to co najważniejsze dla 
udanej integracji migrantów w społeczeństwie przyjmującym czyli wspieranie ich wielowymiarowej inte-
gracji. Elementem wsparcia integracji powinno być zapewnienie nauki języka polskiego; działania w tym 
zakresie należy przeprowadzić na poziomie regionalnym. 

Efekt polegający na zapewnieniu migrantom możliwości rozwoju kwalifikacji należałoby zoperacjonalizo-
wać i rozszerzyć uwzględniając zróżnicowanie sytuacji migrantów. Część z nich rzeczywiście może potrze-
bować podniesienia kwalifikacji, a dla części pożądanym rozwiązaniem będzie uznanie kwalifikacji nabytych 
w kraju pochodzenia. Charakterystyczne dla migracji zarobkowych jest to, że często osoby wyjeżdżające 
za granicę w celach zarobkowych podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji, wykonują prace proste np. 
w sektorze usług lub produkcji rolnej. „23,5 proc. imigrantów pracujących zadeklarowało, że posiada wyższe 
kwalifikacje niż wymagała tego wykonywana przez nich praca (dla Polaków pracujących ten sam wskaźnik 
wynosił 19,9 proc., czyli był znacznie niższy)”389. W takich przypadkach pełniejsze i efektywniejsze wyko-
rzystanie potencjału oznaczałoby stworzenie dogodnych warunków do uznawania kwalifikacji nabytych 
w kraju pochodzenia i podjęcie działań informacyjnych skierowanych do migrantów dotyczących możliwo-
ści i warunków potwierdzania kwalifikacji, co w rezultacie umożliwiłoby im podjęcie lepiej płatnej pracy 
w wyuczonym zawodzie. 

Optymalne wsparcie migrantów i ich dzieci, uwzgledniające specyfikę migracji zarobkowej do Polski (czyli 
dominację migrantów z Ukrainy i Białorusi, przewagę ludzi młodych i w średnim wieku oraz fakt, że cel ich 
pobytu w Polsce jest głównie zarobkowy) powinno koncentrować się w trzech obszarach: (1) uznawalności 
kwalifikacji, z którymi migranci przyjeżdżają do Polski, (2) pomaganiu im w rozwijaniu kwalifikacji i umie-
jętności potrzebnych w pracy i w funkcjonowaniu społecznym, (3) stwarzaniu warunków do optymalnego 
wykorzystania ich potencjału. Środki EFS mogą zostać wykorzystane we wszystkich trzech obszarach. 

Uznawalność kwalifikacji uzyskanych w kraju pochodzenia 

Uznanie kwalifikacji zawodowych, które migranci nabyli w kraju pochodzenia jest bardzo ważne zarówno 
w punktu widzenia potrzeb migrantów (zapobiega podejmowaniu pracy poniżej kwalifikacji i daje szanse 
na wyższe zarobki) jak i rynku pracy kraju przyjmującego. W przypadku pracowników spoza UE ten obszar 

389 Polska w europejskim kryzysie migracyjnym, WEI, Nowa Konfederacja, Warszawa 2019. 
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nie jest uregulowany przepisami unijnymi. Niestety droga do uznania efektów kształcenia uzyskanych 
w systemach edukacyjnych innych krajów może być zbyt długa, skomplikowana i kosztowna z punktu widze-
nia osób, które wyemigrowały w celach zarobkowych. Środki EFS mogą zostać wykorzystane do zniesienia 
tych barier, wypracowania i przetestowania procedur w tym zakresie odpowiadających potrzebom migran-
tów i uzyskania efektu w postaci zwiększenia liczby migrantów, którzy uzyskują potwierdzenie kwalifikacji. 

Należy uprościć i uelastycznić procedury uznawania kwalifikacji osób spoza UE oraz nostryfikacji dyplo-
mów wysoko wykwalifikowanych pracowników; rozwijanie nowych procedur powinno odbywać się we 
współpracy z partnerami społecznymi. Dopóki to nie nastąpi będziemy funkcjonować w sytuacji dychoto-
micznej: albo kwalifikacje migranta będą w pełni uznawane i będzie on miał dostęp do zawodów regulowa-
nych w takim samym zakresie i na tych samych zasadach co pracownicy wykształceni w systemach edukacji 
krajów UE, albo takiego uznania nie uzyska i będzie miał zamknięty dostęp do swojego zawodu dopóki nie 
zda odpowiednich egzaminów i/lub nie przejdzie niezbędnych uzupełniających szkoleń. Jest to niekorzystne 
zarówno dla rynku pracy jak i migrantów, więc należy skorzystać z doświadczeń innych krajów, żeby wyeli-
minować niepotrzebne opóźnienia w procesie uznawania kwalifikacji i umożliwić migrantom podejmowanie 
pracy w zawodzie bez pełnego uznania kwalifikacji lub z uznanymi nowymi formami kwalifikacji, stwo-
rzonymi specjalnie po to by ułatwić transfer kwalifikacji do polskiego systemu. Taki efekt można osiągnąć 
implementując do naszego systemu częściowe lub warunkowe uznanie kwalifikacji. Dotychczas kilku krajów 
testowało rozwiązania umożliwiające migrantom wykonywanie zawodów regulowanych bez konieczności 
uzyskiwania już na wstępie pełnego potwierdzenia kwalifikacji i uzyskania wymaganej licencji390. Rozwiązania 
te obejmują: (1) ograniczenie zakresu zadań zawodowych, do wykonywania których pracownik-migrant jest 
uprawniony, (2) warunkowe uznanie kwalifikacji, (3) ograniczenie czasowe ważności uznania kwalifikacji. 
Wszystkie one powinny być traktowane jako krok w kierunku pełnego uznania kwalifikacji pracowników 
zagranicznych. 

W przypadku ograniczenia zakresu zadań zawodowych, do wykonywania których migrant jest dopusz-
czony konieczne jest opracowanie zamkniętych list takich zadań i funkcji. Należy z nich wykluczyć te, które 
wymagają dużego doświadczenia lub łączą się z ponoszeniem odpowiedzialności zawodowej wobec pod-
miotów zewnętrznych. Np. dla inżynierów budownictwa poza zakresem ograniczonych uprawnień powinno 
znaleźć się podpisywanie projektów budowlanych, w zawodach medycznych praktykowanie zawodu byłoby 
możliwe pod nadzorem wysoko wykwalifikowanego mentora. 

Warunkowe uznanie kwalifikacji może poprawić sytuację pracowników-migrantów, którzy mają umiejętno-
ści i poziom edukacji zbliżone do tych, które są wymagane by uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu. 
Takie osoby mogłyby uzyskiwać pozwolenia wykonywania zawodu wydawane pod warunkiem, że w wyzna-
czonym czasie przejdą dodatkowe szkolenia, będą uczestniczyć w programach wyrównywania kwalifikacji 
lub zdadzą wymagane egzaminy. 

Czasowe ograniczenie ważności uznania kwalifikacji może być stosowane w przypadku migrantów przyjeż-
dzających do Polski w ramach krótkoterminowych kontraktów z konkretnymi pracodawcami. 

Pracodawcy z krajów, w których istnieją sprawne procedury uznawania kwalifikacji pracowników z zagranicy 
bardzo sobie je cenią; wprowadzenie takich procedur ma też bezpośredni związek z lepszym funkcjonowa-
niem krajowego rynku pracy. Punktem wyjścia do uznania kwalifikacji migrantów powinno być dokonanie 
ich bilansu. Argumentów za tym, że danie migrantom szansy na potwierdzenia ich kwalifikacji jest kluczowe 
dostarczają doświadczania innych krajów. Np. w Austrii, Belgii, Niemczech, Irlandii, Holandii i Szwecji 75% 
migrantów z wykształceniem wyższym, którzy podejmuję próbę uzyskania uznania kwalifikacji uzyskuje to 
potwierdzenie. Problemem jest to, że niewielu imigrantów stara się o uznanie swoich kwalifikacji. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy to brak przejrzystości procedur, wielość podmiotów zaangażowanych w ten proces, 
szczególnie w zawodach ze sztywnymi regulacjami. W ramach reform przeprowadzonych w kilku krajach 
OECD stworzono punkty kontaktowe, w których migranci mogą uzyskać informacje na temat procedur 

390 Por. Hawthorne, Lesleyanne, Recognizing foreign qualification; emerging global trends, Migration Policy Institute, Washington, DC 
2013. 
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potwierdzenia kwalifikacji i, w optymalnej sytuacji, zostać skierowani bezpośrednio do instytucji zawiadu-
jących tymi procesami391. 

W obszarze uznawalności kwalifikacji uzyskanych w kraju pochodzenia należałoby podjąć również działa-
nia uzupełniające, które również mogą być finansowane ze środków EFS, takie jak: działania informacyjne 
skierowane do migrantów na temat możliwości potwierdzania kwalifikacji i korzyści jakie z nich wynikają, 
kontaktowanie migrantów z pracodawcami, w których znajdują zatrudnienie osoby dysponujące kwalifi-
kacjami, o których uznanie starają się migranci, diagnozowanie i usuwanie barier zatrudnienia cudzoziem-
ców w sektorze publicznym, zwalczanie stereotypów poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat 
procesów migracyjnych i migrantów392, oraz ułatwienia w nostryfikacji dyplomów uczeni wyższych dla 
obywateli wybranych krajów (za wzór mogą posłużyć rozwiązania jakie Niemcy stosują wobec migrantów 
z Ukrainy). 

Wspieranie migrantów w rozwijaniu kwalifikacji i umiejętności potrzebnych w pracy i w funkcjonowaniu 
społecznym 

Migranci zarobkowi jako zasób rynku pracy mają wiele umiejętności, które powinny być wyżej cenione 
na polskim rynku pracy, ale powinni również rozwijać nowe, w szczególności znajomość języka polskiego. 
Jest to kluczowa umiejętność warunkująca powodzenie na rynku pracy i sukces integracji społecznej. 
Według szacunków OECD imigranci, którzy niedostatecznie dobrze władają językiem kraju goszczącego 
częściej niż imigranci biegle znający język wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji (różnica wynosi 25 
punktów procentowych)393. Szkolenia językowe powinny odpowiadać różnym potrzebom migrantom 
i być nakierowane na umożliwienie im podjęcie pracy zgodnej z kwalifikacjami i rozwój zawodowy. Środki 
EFS powinny zostać przeznaczone na szkolenia językowe dla migrantów, obejmujące zarówno język polski 
ogólny (na poziomie podstawowym dla osób w ogóle nie władających polskim i na wyższych poziomach) jak 
i język polski ukierunkowany zawodowo. Dla osób mających potwierdzone kwalifikacje (lub nostryfikowany 
dyplom) optymalnym rozwiązaniem byłoby połączenie tradycyjnych kursów językowych z formami szkolenia 
na stanowisku pracy. 

Szanse migrantów na rynku pracy może poprawić wprowadzenie dedykowanych im programów wyrównu-
jących kwalifikacje. Upowszechnienie możliwość potwierdzania kwalifikacji przez migrantów może sprawić, 
że bardziej widoczne stanie się to, że jakość kształcenia w krajach pochodzenia migrantów i w Polsce różni 
się. Części migrantów może nie udać się uzyskać potwierdzenia, że ich kwalifikacje odpowiadają polskim 
standardom; może to być spowodowane dezaktualizacją kwalifikacji, postępem technicznym i rozwoje 
narzędzi pracy, długą przerwą w pracy w zawodzie oraz niższą jakością kształcenia formalnego w kraju 
pochodzenia. Takim osobom należy dać szansę na wyrównanie różnicy między poziomem ich kwalifikacji 
a wymaganiami stawianymi przed wykwalifikowanymi pracownikami w Polsce. W programach wyrównują-
cych kwalifikacje można uwzględnić rożne formy podnoszenia kwalifikacji, np. kursy i szkolenia zawodowe, 
szkolenia w miejscu pracy, mentoring. 

System kursów i szkoleń, pomagający osobom chętnym w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji zawodowych 
(nie tylko bieżących, ale też perspektywicznych), nie stanowi preferencji dla migrantów, lecz wyrównuje 
ich szanse. Przy okazji stwarza możliwość „kierowania strumienia nowej siły roboczej do tych sektorów 
gospodarki i profesji, w których obserwowane są deficyty krajowej siły roboczej. Elementem polityki w tym 
zakresie winno być m.in. przeanalizowanie, jakie miejsce w gospodarce Polski zajęli migranci z wcześniej-
szych fal (np. z Ukrainy), tak aby nie musieli oni ze sobą konkurować”394. 

W obszarze wspierania migrantów w rozwijaniu kwalifikacji i umiejętności potrzebnych w pracy i w funk-
cjonowaniu społecznym należałoby również podjąć działania informacyjne ułatwiające im poruszanie się 

391 OECD, Migration Policy Debates: How can migrants’ skills be put to use?, No. 3, International Migration Outlook 2014, Paryż 
2014. 
392 Op.cit. 
393 Op.cit. 
394 Polska w europejskim kryzysie migracyjnym, WEI, Nowa Konfederacja, Warszawa 2019. 



134 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
po

Rt
 k

o
ń

co
w

y

  

  

  

  

na rynku pracy i integrację społeczna. W związku z przewidywaniami, że sytuacja na rynku pracy w niedłu-
giej przyszłości może się pogorszyć wymierne korzyści może migrantom przynieść skuteczna kampania infor-
macyjna o tym jak funkcjonują publiczne służby zatrudnienia w Polsce, jaką pomoc i na jakich warunkach 
można od nich uzyskać. 

Wysiłki zmierzające do integracji migrantów ze społeczeństwem kraju przyjmującego należy rozpocząć jak 
najwcześniej, szczególnie wobec ich małych dzieci. Ze względu na to, że dzieci migrantów (zwłaszcza nisko 
wykwalifikowanych) mają utrudniony start edukacyjny ich rodzice powinni być uświadamiani jak dużą rolę 
w rozwoju dzieci ma wczesna edukacja i zachęcani do jak najwcześniejszego zapisywania dzieci do żłobków 
i przedszkoli. Ponadto dzieci migrantów powinny mieć możliwość uzyskania stypendiów na każdym etapie 
edukacji, o ile sytuacja materialna rodziny tego wymaga. 

Tworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału migrantów i ich rodzin 

Dyskryminacja na rynku pracy i w życiu społecznym jest czynnikiem utrudniającym efektywne wykorzysta-
nie potencjału migrantów. Jest to czynnik, który zawsze odgrywa pewną rolę, ponieważ nie sposób wskazać 
przykładu kraju, w który udałoby się całkowicie wyeliminować krzywdzące stereotypy o imigrantach i wyru-
gować dyskryminację; również w polskim społeczeństwie ciągle obecna jest niechęć wobec cudzoziemcom. 
„Nie może […] stawiać imigrantów w roli szczególnie uprzywilejowanej bądź szczególnie dyskryminowanej 
mniejszości – im bardziej reguły ich wchodzenia na rynek pracy są bliższe standardom dla ludności miejsco-
wej, tym mniejsze napięcia społeczne wiążą się z obecnością społeczności imigranckich”395. 

W krajach OECD wśród przedsiębiorców występuje trend by w politykach zatrudnieniowych zakładać cele 
w zakresie różnorodności pracowników. Oznacza to między innymi dobrowolne poddawanie się audytom 
pod kątem potencjalnych praktyk dyskryminacyjnych w procesach rekrutacyjnych, a następnie osiąganie 
wskaźników dotyczących różnorodności pracowników. Wymiarami różnorodności mogą być: płeć, wieki, nie-
pełnosprawność oraz bycie migrantem396. Wysiłki przedsiębiorstw w tym kierunku mogłyby być wspierane 
przez doradców/konsultantów opłacanych ze środków EFS. 

Migranci i ich dzieci mogą być narażani również na pośrednie formy dyskryminacji na rynku pracy i życiu 
społecznym. Taka formą, może być utrudniony dostęp do kredytowania dla ich przedsiębiorstw i do środków 
na zakładanie start-upów. Dane z krajów OECD wskazują, że jest mniej prawdopodobne, że młodzi ludzie 
w rodzin imigranckich będą mieli pracę niż ich rówieśnicy z rodzin nieimigranckich397. Jest to spowodowane 
mniejszą liczbą znajomości z potencjalnymi pracodawcami, ograniczonym dostępem do sieci kontaktów, 
dzięki którym można dostać pracę i brakiem wiedzy o tym jak funkcjonuje rynek pracy (poza tą jego częścią, 
w której rodzice są zatrudnieni). Przeciwdziałanie tym i innym formom dyskryminacji, które da się zaobser-
wować w miarę jak będą napływały kolejne odmienne fale imigracji, powinno być uwzględnione w krajowej 
polityce migracyjnej nie tylko na szczeblu krajowym ale równolegle na szczeblu regionalnymi. „Efektywna 
polityka migracyjna musi obejmować nie tylko pierwsze pokolenie migrantów, ale również ich dzieci i wnuki 
[…] Elementem kluczowym dla uzyskania właściwych skutków jest zaś likwidowanie „szklanych sufitów” 
w edukacji oraz aktywności społecznej i zawodowej imigrantów i ich potomków, przy jednoczesnym 
promowaniu postaw wzajemnej otwartości na różnice kulturowo-religijne, ale też wymuszanie szacunku dla 
prawa”398. 

OP I nie wymaga uzupełniania o działania nakierowane na wsparcie migrantów zarobkowych najbardziej 
oddalonych od rynku pracy, ponieważ są to osoby przyjeżdżające do Polski w celach zarobkowych i na ogół 
nie mają problemu ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Jednak, jeżeli spodziewany kryzys na rynku 
pracy spowodowany pandemią COVID-19 stanie się faktem może się okazać, że pracownicy z zagranicy 
ucierpią w nim bardziej Polacy. W związku z tym, osiągnięcie efektu w postaci poprawy integracji cudzoziem-
ców na rynku pracy będzie wymagało zastosowania wobec nich aktywnych polityk rynku pracy. 

395 Polska w europejskim kryzysie migracyjnym, WEI, Nowa Konfederacja, Warszawa 2019. 
396 OECD, Migration Policy Debates: How can migrants’ skills be put to use?, No. 3, International Migration Outlook 2014, Paryż 
2014. 
397 Tamże. 
398 Polska w europejskim kryzysie migracyjnym, WEI, Nowa Konfederacja, Warszawa 2019. 
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System wsparcia dla imigrantów i obsługi imigracji zarobkowej powinien zostać przygotowany na szczeblu 
krajowym i wdrażany za pomocą środków EFS w regionach po uprzednim dostosowaniu do specyfiki 
regionalnej. W związku z tym program krajowy EFS powinien być narzędziem koordynowania integracji 
społecznej i na rynku pracy migrantów zarobkowych w skali całego kraju. Z kolei w programach regionalnych 
należy wdrażać konkretne interwencje adresowane do migrantów i ich rodzin zróżnicowane ze względu 
na specyfikę sytuacji migrantów w danym regionie. Migranci zarobkowi mogą potrzebować różnorodnych 
form wsparcia z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, 
nauki języka polskiego, edukacji ich dzieci. Takie kompleksowe programy odpowiadające na różnorodne 
potrzeby powinny być przygotowane i wdrażane w każdym regionie. Jednocześnie, również z uwagi na brak 
takiego systemu wsparcia na poziomie krajowym, regiony powinny mieć możliwość wdrażania własnych 
rozwiązań w przedmiotowym zakresie do czasu jego wypracowania. 

5.5.2 rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Tabela 12. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia – migracje zarobkowe 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

W Polsce brakuje systemu 
wsparcia dla imigrantów 
i obsługi imigracji 
zarobkowej. 

System wsparcia dla 
migrantów i obsługi 
migracji zarobkowej 
powinien zostać 
przygotowany na szczeblu 
krajowym i wdrażany 
za pomocą środków EFS 
w regionach po uprzednim 
dostosowaniu do specyfiki 
regionalnej. 

Opracowanie krajowego systemu wsparcia dla 
imigrantów na szczeblu krajowym. 
Wspieranie władz regionów w przygotowaniu 
szesnastu regionalnych systemów wsparcia dla 
imigrantów. 
Włączenie do systemu wsparcia dla migrantów 
NGO, niepublicznych służb zatrudnienia, 
organizacji pracodawców/ przedsiębiorców, 
cechów rzemiosł. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Dzieci migrantów 
zarobkowych potrzebują 
wsparcia edukacyjnego 
i z zakresu pomocy 
społecznej, ochrony 
zdrowia, integracji 
społecznej i nauki języka 
polskiego. 
Należy zaznaczyć, 
że częściowo (choć 
nie w pełni) podobne 
potrzeby mają dzieci 
polskie należące do 
romskiej mniejszości 
etnicznej. Ich ojczystym 
językiem nie jest język 
polski, ponadto często 
wyrastają w środowiskach 
defaworyzowanych 
społecznie, a dodatkowo 
z powodów kulturowych 
ich rodziny mają 
zróżnicowany stosunek do 
wartości edukacji. 

System wsparcia dla 
migrantów i obsługi 
migracji zarobkowej 
powinien uwzględniać 
wsparcie również dla ich 
rodzin, a w szczególności 
dzieci. Należy zadbać o to 
by sposób organizowania 
edukacji w placówkach 
edukacyjnych wykluczał 
dyskryminację dzieci 
migrantów i szerzej 
– wszystkich dzieci 
z mniejszości narodowych 
i etnicznych. Np. 
dyskryminujące praktyki 
tworzenia klas złożonych 
głównie lub wyłącznie 
z dzieci pochodzących 
z mniejszości narodowych 
lub etnicznych należy 
zastępować jak 
najwcześniejszą edukacją 
włączającą. 

Podnoszenie potencjału PSZ, NGO, 
niepublicznych instytucji rynku pracy i innych 
podmiotów w zakresie udzielania wsparcia 
dzieciom migrantów – szkolenia i wsparcie 
metodyczne. 
Szkolenia i wsparcie metodyczne dla 
nauczycieli, kadry zarządzającej placówek 
edukacyjnych, organów prowadzących placówki 
edukacyjne i kuratoriów oświaty w zakresie 
niedyskryminacyjnego organizowania edukacji 
włączającej rozumianej w szerokim sensie 
zgodnie z podejściem UE, oraz potrzeb 
edukacyjnych i wychowawczych dzieci 
migrantów. 
Doskonalenie nauczycieli języka polskiego 
w zakresie nauczania tego języka jako języka 
obcego. 
Przygotowanie programów integrujących 
zajęć psychoedukacyjnych, integracyjnych 
i antydyskryminacyjnych do realizacji 
w placówkach, w których uczą się dzieci 
pochodzące z mniejszości narodowych 
i etnicznych, w tym dzieci migrantów. 
Intensywne zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauki 
języka polskiego w szkołach dla wszystkich 
dzieci, których językiem ojczystym nie jest polski 
i które nie nauczyły się go jeszcze na tyle, by 
władać nim, biegle. W tym zajęcia: w zerówce, 
w pierwszej klasie szkoły podstawowej oraz 
zindywidualizowana nauka polskiego dla 
dzieci wchodzących w polski system oświaty 
w starszym wieku. 
W szkołach, w których pracują asystenci edukacji 
romscy, można rozważyć powierzenie im, 
za dodatkowym wynagrodzeniem, wspierania 
też dzieci z innych mniejszości. Warto też 
wykorzystać doświadczenia i wiedzę asystentów 
edukacji romskiej w procesie projektowania 
wsparcia dla dzieci migrantów. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

W obliczu zagrożenia Należy opracować Podnoszenie potencjału PSZ, NGO, 
znacznym pogorszeniem i przetestować rozwiązania niepublicznych instytucji rynku pracy i innych 
sytuacji na rynku w zakresie aktywizacji podmiotów w zakresie aktywnych polityk rynku 
pracy (w następstwie zawodowej dedykowane pracy dla migrantów – szkolenia i wsparcie 
pandemii COVID-19) migrantom, którzy metodyczne. 
migranci zarobkowi, w wyniku kryzysu stracili Przygotowanie systemu kształcenie dorosłych do 
którzy nie mogą wrócić pracę i mają problem ze przyjmowania cudzoziemców/ migrantów, którzy 
do kraju pochodzenia znalezieniem zatrudnienia nie potrzebują uznania kwalifikacji, bo mają 
będą szczególnie i dostosowane do ich takie, które tej procedury nie wymagają, ale chcą 
narażeni na bezrobocie potrzeb. Rozwiązana te się rozwijać i zwiększać swoje szanse na rynku 
i w konsekwencji – powinny obejmować pracy. 
wykluczenie społeczne. różne instrumenty, np. 

podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji, pośrednictwo 
pracy, doradztwo 
zawodowe. 

Brak integracji systemów 
komputerowych różnych 
instytucji publicznych 
zajmujących się 
migracjami. 
Dzięki temu przepływ 
informacji może zostać 
usprawniony, czas 
trwania procedur 
skrócony, obciążenia 
administracyjne 
po stronie migrantów 
zredukowane, 
unikanie podwójnego 
kierowanie tych 
samych instrumentów, 
prowadzenie analiz 
nad efektywnością 
stosowanych 
instrumentów. 
Integracja systemów 
może się również 
przyczynić do 
zmniejszenia szarej 
strefy zatrudnienia 
obcokrajowców w Polsce. 

Należy zintegrować 
systemy informatyczne 
różnych instytucji 
publicznych zajmujących 
się obsługą migracji 
i migrantami. 

Przeprowadzenie audytów systemów 
informatycznych różnych instytucji publicznych 
zajmujących się obsługą migracji i zintegrowanie 
systemów w takim zakresie, w jakim jest to 
potrzebne. 
Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników 
instytucji obsługujących te systemy. 
Dodatkowo integracją powinny być objęte 
organizacje pozarządowe / niepubliczne 
instytucje rynku pracy obsługujące migrantów. 



138 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
po

Rt
 k

o
ń

co
w

y

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Procedury uznawania 
kwalifikacji osób spoza 
UE są skomplikowane 
i nieprzyjazne dla 
migrantów. Powoduje to 
opóźnienia w procesie 
uznawania kwalifikacji 
i blokuje migrantom 
możliwość podejmowanie 
pracy w zawodzie. 
Wykonywanie pracy 
poniżej kwalifikacji 
oznacza marnowanie 
potencjału migrantów, 
zmusza ich do 
akceptowania złych 
warunków pracy 
i zaniżonych stawek 
i powoduje straty 
w Polskiej gospodarce. 

Należy uelastycznić formy 
uznawania kwalifikacji 
migrantów wprowadzając 
takie rozwiązania jak: 
- ograniczenie zakresu 
zadań zawodowych, do 
wykonywania których 
pracownik-migrant jest 
uprawniony, 
- warunkowe uznanie 
kwalifikacji, 
Rozwijanie procedur 
w tym zakresie powinno 
odbywać się we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Przygotowanie materiałów informacyjnych 
on-line na temat możliwości potwierdzania 
kwalifikacji. 
Prowadzenie działań informacyjnych na ten 
temat we współpracy z NGO. 
Opracowanie i przetestowanie procedur 
w zakresie elastycznych form uznawania 
kwalifikacji dedykowanych migrantom. 

Niewielu imigrantów 
stara się o uznanie 
swoich kwalifikacji. 
Spowodowane 
jest to brakiem 
przejrzystości procedur 
i zaangażowaniem w ten 
proces wielu podmiotów 
oraz sztywnością 
regulacji. 

Należy stworzyć sieć 
punktów informacyjno-
kontaktowych, w których 
migranci będą mogli 
uzyskać informacje 
na temat procedur 
potwierdzenia kwalifikacji 
w Polsce oraz zostać 
skierowani bezpośrednio 
do instytucji zawiadujących 
tym procesem w dla ich 
zawodu. 
W tworzenie 
punktów powinny być 
zaangażowane organizacje 
pozarządowe. 

Opracowanie koncepcji punktów informacyjno-
kontaktowych; przetestowanie koncepcji 
i dopracowanie jej po uwzględnieniu wniosków 
z testowania. 
Przeprowadzanie badań zapotrzebowania 
na usługi punktów w regionach oraz konsultacji 
w tym zakresie. 
Stworzenie sieci punktów 
informacyjno-kontaktowych. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Znajomość języka 
polskiego to kluczowy 
zasób warunkujący 
integrację migrantów 
na rynku pracy 
i w społeczeństwie. 
Migranci zarobkowi 
nie znający języka 
kraju goszczącego są 
zagrożeni marginalizacją 
społeczna i częściej niż 
osoby znające język 
pracują poniżej swoich 
kwalifikacji. 

Szkolenia językowe 
powinny odpowiadać 
różnym potrzebom 
migrantów. Bezpłatne 
szkolenia w zakresie: 
- języka polskiego ogólnego 
(na różnych poziomach 
zaawansowania); 
- języka polskiego 
ukierunkowanego 
zawodowo. 
Szkolenie powinny 
mieć moduły dotyczące 
warunków życia 
w Polsce (np. kultury, 
objaśniające najważniejsze 
kwestie z systemu 
instytucjonalnego) 

Przeprowadzenie badania potrzeb migrantów 
i pracodawców w zakresie szkoleń z języka 
polskiego ukierunkowanego zawodowo. 
Opracowanie programów szkoleń językowych 
ukierunkowanych na zawody, w których 
występują największe potrzeby i/lub dla 
sektorów gospodarki i profesji, w których 
występują deficyty krajowej siły roboczej. 
Wdrożenie programów szkoleń i finansowanie 
szkoleń. 

Nie wszystkim 
migrantom uda się 
uzyskać potwierdzenie, 
że ich kwalifikacje 
odpowiadają polskim 
standardom. Może 
to być spowodowane 
dezaktualizacją 
kwalifikacji, postępem 
technicznym i rozwojem 
narzędzi pracy, długą 
przerwą w pracy 
w zawodzie oraz niższą 
jakością kształcenia 
formalnego w krajach 
pochodzenia migrantów. 

Szanse migrantów 
na rynku pracy może 
poprawić wprowadzenie 
dedykowanych 
im programów 
wyrównujących 
kwalifikacje. 
Takie programy powinny 
być ukierunkowane 
na wypełnienie luki między 
kwalifikacjami migrantów 
a wymaganiami stawianymi 
przed wykwalifikowanymi 
pracownikami w Polsce 

Opracowanie programów i przeprowadzenie 
szkoleń/kursów, szkoleń w miejscu pracy 
i programów mentoringu dla różnych zawodów. 

Źródło: opracowanie własne 



140 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
po

Rt
 k

o
ń

co
w

y

 

 
 

 
 

 

5.5.3 zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 13. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej – migracje zarobkowe 

Wnioski Zalecenia 

Proponowane 
sposoby 
wdrożenia 
zaleceń w ramach 
interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

W Polsce brakuje spójnej polityki 
migracyjnej. Brak konsekwentnej, 
spójnej polityki migracyjnej 
może spowodować, że Polska 
utraci część zasobów rynku pracy 
w postaci migrantów. 
Obywatele Ukrainy chcący podjąć 
pracę na terenie Niemiec od 
niedawna mają ułatwioną sytuację 
w porównaniu z obywatelami 
innymi krajów w regionie 
spoza UE. Trudno przewidzieć 
jak rozwinie się sytuacja 
w Białorusi; nie jest wykluczone, 
że wielu obywateli będzie musiało 
wyemigrować bez prawa powrotu. 

Należałoby opracować politykę 
migracyjną i wyznaczyć dla niej 
długofalowe cele do osiągnięcia 
w zakresie: (1) uzupełniania 
zasobów rynku pracy osobami 
z zagranicy, (2) ich integracji 
w społeczeństwie, (3) tworzą 
przyjaznych warunków do pracy, 
(4) zachęcania do osiedlania się 
w Polsce na stałe. 

Opracowanie 
polityki 
migracyjnej. 

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Pandemia COVID-19 może Wypracowanie rozwiązań Należy z większym Kancelaria 
powodować perturbacje, które systemowych, które ochronią wyprzedzeniem Prezesa Rady 
dezorganizują funkcjonowanie zarówno migrantów jak i rynek informować Ministrów 
migrantów. Kryzys gospodarczy pracy przed negatywnymi o takich zmianach 
będący następstwem pandemii konsekwencjami ewentualnych jak zamknięcie 
może spowodować znaczne kolejnych fal pandemii COVID-19. granic lub 
pogorszenie sytuacji migrantów Należy uwzględnić różne ryzyka, „zamrażanie” 
zarobkowych; dodatkowo np. zamknięcie granic przed określonych 
ograniczenia w ruchy granicznym migrantami, wzrost bezrobocia branż gospodarki. 
mogą uniemożliwić im powrót wśród migrantów w wyniku Pozwoli to 
do kraju w wypadku utraty pracy kryzysu gospodarczego. migrantom 
(a czasami również mieszkania). W przypadku wystąpienia 

kolejnych fal pandemii 
COVID-19 należy skorzystać 
z dotychczasowych doświadczeń 
we wprowadzaniu obostrzeń 
w gospodarce i życiu społecznym 
by ułatwić migrantom 
przygotowanie się na zmiany. 

zarobkowym 
podjąć 
przemyślane 
decyzji 
o np. powrocie do 
ojczyzny, szukaniu 
nowej pracy. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.6 zatrudnienie i integracja SpOłeczna – ObSzary, grupy 
OdbiOrców i prOblemy SpOłeczne, które nie zOStały 
przewidziane dO Objęcia wSparciem OSi i prOgramu 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Jakie działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu zapewnienia pełniejszego 
wykorzystania potencjału osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności w zakresie roz-
woju kwalifikacji, potwierdzenia kwalifikacji i zapewnienia pracy w zawodach deficytowych, lub kluczowych 
dla gospodarki oraz zwiększenia integracji w społeczeństwie? 

Badanie potwierdza, że przy demarkacji pomiędzy KPO i RPO należy stosować generalną zasadę, w ramach 
której bezpośrednie wsparcie dla osób świadczone jest na poziomie regionalnym, zaś na poziomie krajowym 
tworzone są rozwiązania systemowe i wsparcie instytucji. Jest jednak pewien wyjątek, co do którego zgodnie 
są w zasadzie wszyscy badani: to wsparcie dla więźniów. Ta grupa nie została przewidziana do objęcia inter-
wencją w ramach KPO, co oznacza zapewne, że zostanie wskazana jako grupa docelowa RPO. Doświadczenia 
poprzednich okresów finansowania, gdy Centralny Zarząd Służby Więziennej realizował projekty skierowane 
na podnoszenie kwalifikacji więźniów, przygotowujące ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary 
pozbawienia wolności pokazują, że to właściwa, skuteczna ścieżka wsparcia. Realizacja tego typu działań 
z poziomu regionów, w trybie konkursowym, napotka na istotne bariery wdrożeniowe: wejście z projektem 
do zakładu karnego bez wsparcia CZSW jest w zasadzie niemożliwe. Są co prawda pewne doświadczenia 
aktywnych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej ze świadczeniem doradztwa zawodowego i przy-
gotowania do poszukiwania pracy dla więźniów, którym kończy się kara pozbawienia wolności. Są to jednak 
nieliczne sytuacje i – co należy podkreślić – dotyczą działań realizowanych przez lokalne instytucje publiczne. 
Byłoby pożądane, by wsparciem objąć także kadrę więzienną, którą należy przygotować z zakresu doradztwa 
zawodowego i wiedzy o rynku pracy tak, by mogła samodzielnie pracować z osadzonymi również po zakoń-
czeniu finansowania z EFS. 

5.6.1 rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Tabela 14. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia - zatrudnienie i integracja społeczna 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

W założeniach KPO Rekomenduje się Uwzględnienie w KPO EFS+ MFiPR 
EFS+ pominięto objęcie więźniów możliwości realizacji projektów 
więźniów. wsparciem z poziomu 

krajowego. 
pozakonkursowych przez Centralny 
Zarząd Służby Więziennej, 
obejmujących doradztwo 
zawodowe, szkolenia uzupełniające/ 
aktualizujące lub dające kwalifikacje 
przydatne na rynku pracy, szkolenia 
miękkie – dla więźniów, a także 
szkolenia z zakresu doradztwa 
zawodowego i wiedzy o rynku pracy 
dla służby więziennej. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.7 rOzwój Opieki nad najmłOdSzymi dziećmi 

5.7.1 Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Działania w ramach OP II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi mają zwiększyć liczbę wysokiej jakości, 
niedrogich miejsc opieki instytucjonalnej nad najmłodszymi dziećmi, czyli rozwiązać główny problem pole-
gający na niskiej dostępności do żłobków i alternatywnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. 

Zasadniczo typy operacji zaplanowane do uruchomienia w osi należy ocenić pozytywnie, jednak osiągnię-
cie efektu w postaci podniesienia wskaźników aktywności zawodowej kobiet wymagałoby uzupełnienia ich 
o interwencje nakierowane na rozwiązanie drugiego problemu, co będzie miało miejsce w ramach RPO.
Potrzeba łączenia pracy zawodowej i opieki nad małym dzieckiem powoduje, że szczególnie ważna dla
rodziców jest elastyczność czasu pracy. Ze względu na to, że pracodawcy w Polsce w bardzo niewielkim
zakresie oferują pracownikom elastyczne rozwiązania należy je promować i zachęcać ich do umożliwiania
rodzicom małych dzieci podejmowania zatrudnienia w elastycznych formach, uelastyczniania godzin pracy
i umożliwiania pracy w niepełnym wymiarze godzin. Całościowe oddziaływanie na politykę rynku pracy
i społeczną w odniesieniu do aktywności zawodowej kobiet jest poza zasięgiem oddziaływania programu
krajowego EFS, w związku z czym nie da się rozwiązać w jego ramach drugiego problemu. Natomiast prob-
lem trzeci, czyli normy kulturowe niesprzyjające dzieleniu opieki nad dziećmi pomiędzy obydwoje rodziców
ma być rozwiązywany w typie operacji dotyczącym wzmocnienia stosowania zasady równości szans płci.

Statystyki wskazują, że szczególnie duży niedobór miejsc opieki dla dzieci do lat 3 występuje na terenach 
wiejskich i w małych miejscowościach. W OP II nie ma propozycji, które odpowiadałyby na ten problem. 
Ze względu na to, że kluczowy dla rodziców z terenów miejskich warunek konieczności zapewnienia dziecku 
opieki przez minimum osiem godzin i czas potrzebny na dotarcie do placówki, dla rodziców prowadzących 
gospodarstwa rolne może nie mieć znaczenia należałoby wziąć pod uwagę uelastycznienie godzin funkcjono-
wania placówek na terenach typowo wiejskich. 

W OP II zaplanowano operacje nakierowane na poprawianie jakości opieki w placówkach poprzez zwięk-
szenie kompetencji kadr. Jest to słuszne posunięcie biorąc pod uwagę, że standardy kwalifikacji personelu 
opiekującego się dziećmi oraz zarządzającego są w Polsce niższe niż w większości krajów UE. Informowa-
nie o tym, że żłobki zapewniają opiekę wysokiej jakości i dzieci mogą korzystać w nich np. z zajęć integracji 
sensorycznej, pomocy logopedycznej, i psychologicznej i rehabilitacji powinno być dodatkowym działaniem 
OP II ponieważ może to wpłynąć na gotowość rodziców dzieci z wczesnymi problemami rozwojowymi do 
szukania pomocy w placówkach opieki. Konieczności podnoszenia jakości usług opiekuńczych, w tym kom-
petencji kadr sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 jest kwestią kluczowa również z punktu widzenia 
wyrównywania szans społecznych i edukacyjnych najmłodszych i zwalczanie ubóstwa. W sprawozdaniu 
ETO dotyczącym lepszego ukierunkowania wsparcia KE w latach 2021-2027 na zwalczanie ubóstwa wśród 
dzieci wskazano, że walka z każdą formą ubóstwa wymaga kompleksowego i zintegrowanego podejścia. 
W zaleceniu dotyczącym inwestowania w dzieci wezwano do opracowania zintegrowanych strategii na rzecz 
zwalczania ubóstwa dzieci w oparciu o trzy filary obejmujące odpowiednie zasoby, usługi wysokiej jakości 
i po przystępnych cenach oraz prawo dzieci do udziału w różnych zajęciach. Europejski filar praw socjalnych 
obejmuje nie tylko dostęp do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, ale również konieczność wspierania 
uczestnictwa rodziców w rynku pracy, odpowiedni poziom życia dzięki świadczeniom, równe szanse dzięki 
edukacji, w tym politykę na rzecz ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki, a także dostęp do syste-
mów opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa wysokiej jakości399. Wymagania, jakimi należy się kierować organi-

399 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Zwalczanie ubóstwa dzieci – należy lepiej ukierunkować 
wsparcie udzielane przez Komisję, 2020. 
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zując system opieki pozarodzinnej dla dzieci poniżej trzeciego roku życia ogniskują się wokół: 1) dostępno-
ści, 2) elastyczności oraz 3) jakości. Dostępność zgodnie z polityką równych szans oznacza, iż każde dziecko 
niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, pochodzenia oraz od miejsca zamieszkania ma 
równy dostęp do opieki i edukacji. Wysoka dostępność wyraża się odpowiednią infrastrukturą i liczbą miejsc, 
w których sprawowana jest opieka nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia oraz dostępnością przestrzenną, 
co oznacza opiekę i edukację w bliskości miejsca zamieszkania, a także dostępnością finansową. Elastyczność 
związana jest z dopasowaniem do różnorodnych potrzeb i oczekiwań pracujących i niepracujących zawo-
dowo rodziców z małymi dziećmi, zatem przejawia się przede wszystkim w tworzeniu i współistnieniu obok 
siebie różnorodnych form opieki nad małymi dziećmi, tak aby rodzice odpowiedzialni za jakość tej opieki 
mogli dokonać wyboru ze względu na aktualne dobro i wspieranie dalszego rozwoju własnego dziecka400. 

Wysoka jakość opieki związana jest między innymi z zapewnieniem wykwalifikowanego i ciągle rozwijają-
cego swoje kompetencje personelu i z bezpieczną, bogatą w bodźce przestrzenią zachęcającą do eksplora-
cji i zdobywania nowych doświadczeń. 

W OP II uwzględniono dostępność (typ operacji 1401, 3402 i 4403), elastyczność (typ operacji 1 i 3) i jakość (typ 
operacji 2404) systemu opieki instytucjonalnej dla dzieci poniżej trzech lat. Typ operacji polegający na wzmoc-
nieniu stosowania zasady równości szans płci nie odnosi się bezpośrednio do systemu opieki lecz do otocze-
nia społeczno-kulturowego, które oddziałuje na gotowość korzystania w opieki instytucjonalnej i powracanie 
do zatrudnienia matek małych dzieci. 

Szczególnie duże znacznie ma typ operacji dotyczący zwiększenia kompetencji kadr. Dla upowszechniania 
opieki instytucjonalnej nad najmłodszymi dziećmi bardzo ważne jest podnoszenie jakość usług opiekuń-
czych i edukacyjnych oraz rozwijanie świadomości roli, jaką wczesna edukacja odgrywa w rozwoju fizycznym 
i emocjonalnym dzieci. Wątpliwości co do jakości opieki zapewnianej w żłobkach zniechęcają rodziców do 
korzystania w z oferty takich placówek. Przyjęte w Polsce rozwiązania systemowe nie motywują podmiotów 
prowadzących żłobki i inne instytucje opieki do wymagania od pracowników zajmujących się opieką nad 
dziećmi wykształcenia kierunkowego lub ukończenia kursów kwalifikacyjnych. Mechanizmy monitorowania 
i podnoszenia jakości w polskich placówkach opieki nad najmłodszymi dziećmi są mniej rozwinięte niż 
w większości krajów UE. W związku z tym należy pozytywnie ocenić uwzględnienie w OP II typu operacji 
odnoszącego się do zwiększenia kompetencji kadr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

W latach 2014-2020 programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane były 
równolegle na poziomie krajowym i w regionach; resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 MALUCH+ współistniał z interwencjami w infrastrukturę w ramach RPO realizowanymi ze 
środków EFRR (PI 9.a). W RPO, w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki 
możliwe jest dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania tych miejsc, pokrycie opłat za pobyt dziecka 
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, a także pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów skła-
dek odprowadzanych za nianie. Powodowało to utrudnienia dla podmiotów zainteresowanych zakładaniem 
i rozwijaniem placówek opieki nad dziećmi do lat 3, ponieważ wymagało bardzo wnikliwego analizowania 
różnic pozornie podobnych regulaminów konkursów programu MALUCH+ i konkursów RPO oraz wymagało 
od IZ RPO i ministerstwa właściwego do spraw rodziny ciągłego monitorowania postępów w równoległych 
programach żeby uniknąć powielania interwencji na danym terenie. W związku z tym pozytywnie należy 
ocenić decyzję o realizacji OP II na szczeblu centralnym i zapewnieniu dzięki temu większej komplementar-
ności działań. Program MALUCH+ jest programem rocznym i środki finansowe muszą być wydatkowane do 

400 Czub M., Brzezinska A. I., Czub T., Appelt K., Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej i 
oświatowej. Polityka Społeczna, numer tematyczny pt.: Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse, 1, 19-23, 2012. 
401 Typ operacji 1 – Wsparcie tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz dzien-
nego opiekuna, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością w istnieją-
cych lub nowotworzonych instytucjonalnych formach opieki. 
402 Typ operacji 3 – Zwiększenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli innych podmiotów tworzących i 
prowadzących miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w realizacji opieki m.in. poprzez szkolenia z zakresu zakładania i prowa-
dzenia miejsc opieki. 
403 Typ operacji 4 – Opracowanie i upowszechnienie uniwersalnego projektu architektonicznego inwestycji budowlanej polegającej 
na budowie żłobka lub klubu dziecięcego dostosowanego do liczby dzieci objętych opieką w danej instytucji (uwzględniającego 
koncepcję uniwersalnego projektowania i potrzeby dzieci z niepełnosprawnością) projektowania oraz wykorzystującego technologie 
minimalizujące zużycie zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł nieodnawialnych. 
404 Typ operacji 2 – Zwiększenie kompetencji kadr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie realizacji opieki poprzez szkolenia 
dotyczące m.in. z integracji sensorycznej, pomocy logopedycznej i psychologicznej, rehabilitacji, pierwszej pomocy. 
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końca danego roku budżetowego, natomiast w ramach RPO możliwa jest realizacja projektów dłuższych niż 
roczne. Należy zachować możliwość realizacji dłuższych projektów. 

W RPO możliwość skorzystania z darmowego miejsca opieki dla dziecka w dofinansowanej placówce zwią-
zana była z aktywizacją zawodową rodzica; wg. kryteriów RPO ze wsparcia mogły skorzystać osoby, które 
chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy 
się umowa o pracę, zatrudnione na czas określony oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Ze względu 
na niską dostępność miejsc opieki oraz utrudnienia, jakich doświadczają rodzice małych dzieci ze względu 
na małą elastyczność zatrudnienia należy zrezygnować z tego kryterium. 

Rodziny, w których występują deficyty opieki nad dziećmi, powinny być wielostronnie wspierane przez 
różne instytucje publiczne zajmujące się zdrowiem, pomocą społeczną i edukacją. Żłobki i inne placówki 
opieki nad najmłodszymi dziećmi mogłyby zostać włączone do tego systemu; np. personel opiekuńczy 
mógłby na podstawie swoich obserwacji rozwoju dzieci kontaktować rodziców, którzy mogą mieć deficyty 
w kompetencjach wychowawczych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi prowadzącymi zajęcia 
psychoedukacyjne lub doradztwo w tym zakresie. 

5.7.2. inicjatywy finansowane ze środków publicznych – opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Pytanie badawcze: 

Czy istnieją inicjatywy finansowane ze środków publicznych, których dofinansowanie ze środków EFS+ 
mogłyby efektywnie niwelować kluczowe problemy obserwowane w zakresie rozwiązań systemowych 
z zakresu opieki nad najmłodszymi dziećmi, w kontekście wpływu na sytuację na rynku pracy ich opieku-
nów, w tym: poziom użłobkowienia, poziom i dostępność miejsc opieki, potencjał kadr? Na jakich zasadach 
zidentyfikowane inicjatywy powinny być wspierane z EFS? Jak obecnie są finansowane, jakie korzyści może 
przynieść dofinansowanie ich z EFS? 

Tabela 15. Inicjatywa finansowana ze środków publicznych z zakresu opieki nad najmłodszymi dziećmi405 

Nazwa inicjatywy Darmowe żłobki w Warszawie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Stołeczne Warszawa 

Grupy docelowe 
Dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w szczególności dzieci stale 
zamieszkujące w Warszawie 

Założenia 
Poziom upowszechnienia opieki żłobkowej w Polsce znacznie odbiega od 
stanu w krajach EU28. Brak dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi 
do lat 3 stanowi barierę w aktywizacji zawodowej rodziców. 

Działania, formy wsparcia 
Funkcjonujący w Warszawie system opieki dla najmłodszych składa się z: 
żłobków prowadzone przez miasto i kontraktowych i bonu żłobkowego. 

Efekty inicjatywy 

Według statystyk, na początku 2018 r. w miejskich żłobkach było dostępnych 
niecałe 7,4 tys. miejsc. Według stanu na lipiec 2020 utworzono 14 tys. 561 
miejsc w placówkach prowadzonych przez miasto oraz wykupionych w 
drodze konkursów w żłobkach prywatnych – odnotowano przyrost o ok. 
95%. 
Dzięki przebudowaniu systemu żłobkowego Warszawa, jako jedno z niewielu 
miast w Polsce, osiągnęła tzw. cel barceloński, czyli zagwarantowane 
miejsca dla co najmniej 1/3 populacji dzieci w wieku poniżej 3 lat. Z danych 
Ratusza wynika, że w Warszawie chęć skorzystania z miejskiego żłobka 
zadeklarowało blisko 31% rodziców, co jednak oznacza, że zdecydowana 
większość rodziców nie korzysta z oferty tych placówek405 

Źródło: opracowanie własne 

405 Według danych ratusza m. st. Warszawa w stolicy jest w sumie blisko 45 tys. dzieci w wieku żłobkowym, strona internetowa: 
Darmowe żłobki w Warszawie: są jeszcze wolne miejsca, [dostęp: 4.11.2020 r.]. 
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Uzasadnienie dla finansowania inicjatywy w ramach EFS+ 

Biorąc pod uwagę, iż jednym z zadań w ramach inicjatywy „Darmowe żłobki w Warszawie” jest wprowadze-
nie nowych rozwiązań, m.in. dotyczących systemu rozwijania jakości opieki, szkolenia nowych opiekunek, 
dofinansowanie z EFS+ mogłoby stanowić wsparcie w zakresie wzmocnienia potencjału instytucji pełniących 
funkcję miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia 
miejsc opieki według najbardziej aktualnych standardów. 

Jako skuteczny sposób realizacji interwencji należy wskazać model współpracy publiczno-prywatnej, który 
przyczynił się do powstania tzw. żłobków kontraktowych. Zasadne byłoby wypracowanie standardów dla 
tego podejścia oraz premiowanie projektów podejmujących ten rodzaj współpracy w celu zwiększania 
dostępności miejsc opieki dla dzieci do lat 3 także w innych miastach oraz na terenie gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich, które borykają się z niską dostępnością miejsc opieki dla dzieci do lat 3. 

Biorąc pod uwagę, iż jednym z zadań w ramach inicjatywy „Darmowe żłobki w Warszawie” jest wprowadze-
nie nowych rozwiązań, m.in. dotyczących systemu rozwijania jakości opieki, szkolenia nowych opiekunek, 
dofinansowanie z EFS+ mogłoby stanowić wsparcie w zakresie wzmocnienia potencjału instytucji pełniących 
funkcję miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia 
miejsc opieki według najbardziej aktualnych standardów. 

Jako skuteczny sposób realizacji interwencji należy wskazać model współpracy publiczno-prywatnej, który 
przyczynił się do powstania tzw. żłobków kontraktowych. Zasadne byłoby wypracowanie standardów dla 
tego podejścia oraz premiowanie projektów podejmujących ten rodzaj współpracy w celu zwiększania 
dostępności miejsc opieki dla dzieci do lat 3 także w innych miastach oraz na terenie gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich, które borykają się z niską dostępnością miejsc opieki dla dzieci do lat 3. 

Według statystyk, na początku 2018 r. w miejskich żłobkach było dostępnych niecałe 7,4 tys. miejsc. Według 
stanu na lipiec 2020 utworzono 14 tys. 561 miejsc w placówkach prowadzonych przez miasto oraz wykupio-
nych w drodze konkursów w żłobkach prywatnych – odnotowano przyrost o ok. 95 proc. 

Rozwój warszawskiego systemu opieki żłobkowej opiera się również na wprowadzeniu nowych rozwiązań, 
m.in. dotyczących systemu rozwijania jakości opieki w żłobkach, szkoleniu nowych opiekunek, kryterium 
obowiązkowych szczepień, pełnego wykorzystania oferowanych miejsc i dostosowania ich do potrzeb 
rodziców. 

Dzięki przebudowaniu systemu żłobkowego Warszawa, jako jedno z niewielu miast w Polsce, osiągnęła tzw. 
cel barceloński, czyli zagwarantowane miejsca dla co najmniej 1/3 populacji dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Z danych Ratusza wynika, że w Warszawie chęć skorzystania z miejskiego żłobka zadeklarowało blisko 31% 
rodziców, co jednak oznacza, że zdecydowana większość rodziców nie korzysta z oferty tych placówek406. 

406 Według danych ratusza m. st. Warszawa w stolicy jest w sumie blisko 45 tys. dzieci w wieku żłobkowym, strona internetowa: War-
szawa: darmowe żłóbki - są jeszcze wolne miejsca, [dostęp: 4.11.2020]. 

https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/warszawa-darmowe-zlobki-sa-jeszcze-wolne-miejsca/kg1m737,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/warszawa-darmowe-zlobki-sa-jeszcze-wolne-miejsca/kg1m737,79cfc278
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5.7.3. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytanie badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? 

Tabela 16. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia - rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Niewystarczająca Należy podjąć działania Realizacja projektów innowacyjnych 
jakość opieki dla zmierzające do podnoszenia i testowanie nowych rozwiązań w zakresie 
dzieci do lat 3 kwalifikacji i kompetencji zwiększenia potencjału podmiotów 
w placówkach personelu opiekującego się tworzących i poprawa jakości systemu opieki 
żłobkowych. dziećmi w placówkach. 

Należy włączyć do usług 
wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem do lat trzech elementy 
psychoedukacji i podnoszenia 
kompetencji wychowawczych 
rodziców. 

poprzez zapewnienie szkoleń specjalistycznych 
dla personelu – opiekunów i opiekunek oraz 
kadry zarządzającej. 
Realizacja projektów innowacyjnych i testowanie 
nowych rozwiązań w zakresie wielostronnego 
wspierania rodzin, w których występują deficyty 
opieki nad dziećmi, przez różne instytucje 
publiczne zajmujące się zdrowiem, pomocą 
społeczną i edukacją z udziałem żłobków. 

Duża dysproporcja 
liczby miejsc opieki 
na terenach wiejskich 
i miejskich. 

Należy zmniejszyć dysproporcje 
w dostępie do wczesnej opieki 
i edukacji poprzez zwiększenie 
dostępu do placówek na terenach 
wiejskich. 
Należy wprowadzać na terenach 
wiejskich elastyczne rozwiązania 
takie jak żłobki rodzinne, dzienni 
opiekunowie i opiekunki, łączenie 
placówek opieki dla najmłodszych 
dzieci z inną ofertą edukacyjną 
gminy. 
Należy uwzględnić 
zapotrzebowanie na liczbę 
godzin opieki na terenach 
wiejskich i uelastycznić godziny 
funkcjonowania placówek. 

Realizacja projektów innowacyjnych 
i testowanie nowych rozwiązań w zakresie 
takich rozwiązań jak żłobki rodzinne, dzienni 
opiekunowie i opiekunki, placówki opieki dla 
najmłodszych dzieci przy innych placówkach 
edukacyjnych w gminie i uelastycznienie 
godziny funkcjonowania placówek. 

Model współpracy 
publiczno-prywatnej, 
który przyczynił 
się do powstania 
tzw. żłobków 
kontraktowych okazał 
się skutecznym 
sposobem realizacji 
interwencji polegającej 
na zwiększaniu liczby 
placówek żłobkowych 
w Warszawie. 

Zasadne upowszechnienie 
współpracy publiczno-prywatnej, 
w celu zwiększania dostępności 
miejsc opieki dla dzieci do lat 
3 także w innych miastach 
oraz na terenie gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich, które 
borykają się z niską dostępnością 
miejsc opieki dla dzieci do lat 3. 

Wypracowanie standardów dla modelu 
współpracy publiczno-prywatnej oraz 
premiowanie projektów podejmujących 
współpracę publiczno-prywatną 

Źródło: opracowanie własne 
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5.7.4. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 17. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej - rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
rekomendacji 

Normy społeczne 
i kulturowe 
dotyczące ról 
rodzinnych 
i płciowych 
niesprzyjające 
aktywności 
zawodowej 
matek małych 
dzieci. 

Należy zwiększyć 
gotowość kobiet do 
powrotu na rynek pracy 
po urodzeniu dziecka 
poprzez wprowadzanie 
udogodnień związanych 
z elastycznym czasem 
pracy / elastyczną formą 
zatrudnienia np. częściej 
stosowanymi obecnie 
formami zdalnej pracy. 
Polityki rynku pracy 
i społeczna powinny 
sprzyjać powrotom 
matek do zatrudnienia. 

Zwiększenie zaangażowania ojców 
w opiekę nad dziećmi na wczesnym 
etapie rozwoju dzieci. Działania 
popularyzujące wizerunek ojca 
angażującego się w opiekę nad dziećmi 
i prace domowe. 
Promowanie zaangażowania ojców 
w opiekę nad małymi dziećmi i równego 
podziału obowiązków rodzinnych, 
poprzez wprowadzanie uprawnień do 
urlopów opiekuńczych dla ojców. Urlop 
ojcowski powinien być uzupełnieniem 
urlopu macierzyńskiego; nie powinno 
być możliwości przeniesienia uprawnień 
do tej części urlopu na matkę. 
Wprowadzenie rozwiązań podatkowych 
i zasiłkowych, zwiększających opłacalność 
podejmowania pracy. 
Wprowadzenie regulacji zachęcających 
pracodawców do stosowania 
elastycznych form świadczenia pracy. 
Koordynowane działań związanych 
z promocją elastycznych form 
i czasu pracy dla rodziców (OPIII) oraz 
z promocją równości płci, wyrównywania 
podziału obowiązków opiekuńczych 
pomiędzy matkami i ojcami oraz 
włączania ojców w opiekę nad dziećmi 
od pierwszych tygodni życia. 

Ministerstwo 
Rodziny 
i Polityki 
Społecznej 
Ministerstwo 
Rozwoju Pracy 
i Technologii 

Za mała Należy zwiększyć liczbę Upowszechnianie wiedzy o skutecznych Ministerstwo 
dostępność miejsc w placówkach rozwiązaniach z zakresu partnerstwa Rodziny 
miejsc opieki opieki i wczesnej publiczno-prywatnego przy tworzeniu i Polityki 
dla dzieci do lat edukacji dla dzieci do lat nowych placówek wczesnej opieki Społecznej 
trzech trzech i liczbę samych 

placówek. 
i edukacji. 
Zapewnienie większej spójności i synergii 
działań realizowanych na szczeblu 
krajowym i regionalnym w Programie 
Maluch+ i RPO. 
Zmniejszenie luki opiekuńczej poprzez 
stopniowe obniżanie wieku, w którym 
dziecko ma zagwarantowane miejsce 
w placówce opieki i wczesnej edukacji. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.8 wSparcie rOzwOju kOmpetencji kluczOwych i innOwacyjne 
narzędzia w Oświacie 

5.8.1. Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? Czy 
i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Jakie działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu zapewnienia pełniejszego 
wykorzystania potencjału (…) osób z niepełnosprawnościami, osób obcego pochodzenia (…), w szczególności 
w zakresie rozwoju kwalifikacji (…) oraz zwiększenia integracji w społeczeństwie? 

Ewaluator i eksperci uczestniczący w wywiadach pogłębionych oraz badaniu delfickim są zgodni, że odpo-
wiedź na postawione pytanie badawcze, czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się 
na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej jest utrudniona, i może być udzielona w ograniczonym zakresie ze 
względu na to, że analizowany zarys interwencji jest ogólny i wiele zależy od tego, jakie formy jego realizacji 
zostaną przyjęte. Jednocześnie podkreślamy, że jeśli w KPO EFS+ zostanie utrzymana pewna ogólność zapi-
sów, będzie to jego wartością, gdyż pozwoli doprecyzować wsparcie na poziomie np. regulaminów konkursów 
i założeń projektów, stwarzając przestrzeń do stosowania najbardziej adekwatnych w danym czasie rozwiązań. 

Planowanym przedsięwzięciem o największej wadze, w ramach całości interwencji KPO EFS+ dla edukacji ogólnej 
jest to, które zostało zarysowane jako „rozwój narzędzi wspierających cyfryzację systemu oświaty, w tym opracowa-
nie narzędzi umożliwiających uruchomienie nowych podstaw programowych”. Ma mu towarzyszyć „przygotowa-
nie rozwiązań dla egzaminów on-line, w tym zadań multimedialnych”. Cyfryzacja jest kwestią istotną, a w okresie 
edukacji zdalnej kluczową, natomiast ważniejsze jest planowane „uruchomienie nowych podstaw programowych”. 
Rozpatrując je w kontekście cyfryzacji można sądzić, że ma ono być odpowiedzią na trudności w realizacji obecnej – 
zawierającej zbyt dużą liczbę wymagań szczegółowych – podstawy programowej, zwłaszcza w warunkach zdalnych. 
Kilka miesięcy nauki zdalnej wykazało, że wielu uczniów i nauczycieli nie jest w stanie zrealizować podstawy, co 
prowadzi do narastania zaległości, nierówności edukacyjnych i zagraża kształtowaniu kompetencji uczniów. Zatem 
działaniem, które może przynieść największe korzyści społeczne jest co najmniej wydzielenie w podstawie wyma-
gań podstawowych i rozszerzających, tak by dostosować podstawę do możliwości edukacji zdalnej. Rzeczywiście 
MEN pracuje nad tego typu rozwiązaniem poprzez ograniczenie wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. Nie wystar-
czy to jednak do osiągania długookresowych celów dot. rozwoju kompetencji. Jak podkreślono w ramach diagnozy, 
opracowanie nowej podstawy programowej nie tylko zawierającej mniej faktograficznych wymagań szczegóło-
wych, ale też autentycznie wspierającej rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym horyzontalnych, jest warunkiem 
podstawowym i koniecznym do pokonywania problemów polskiej oświaty, jak i do autentycznej realizacji zaleceń 
UE dot. kształcenia kompetencji kluczowych i edukacji włączającej. Bez tej zmiany wszelkie inne działania wspiera-
jące, w tym doskonalenie nauczycieli, pomoc metodyczna, tworzenie narzędzi, zapewnianie pomocy psychologicz-
nej, czy (w RPO) finansowanie zajęć pozalekcyjnych będą osiągały skromne efekty, mniejsze, niż mogłyby wygene-
rować gdyby warunki stwarzane przez podstawę programową były bardziej sprzyjające. 

W obszarze cyfryzacji przewidywane jest też wprowadzenie rozwiązań informatycznych zmniejszających 
obciążenia biurokratyczne szkół. Działanie to może pośrednio prowadzić do pozytywnych rezultatów, dając 
nauczycielom więcej czasu na osiąganie celów edukacyjnych. 

Planowane w programie kształcenie nauczycieli (na etapie przygotowania ich do zawodu) jest, jak wynika 
z diagnozy, potrzebne i może przynieść korzystne efekty. Szczególnym deficytem jest przygotowanie praktyczne 
i wychowawcze, dlatego priorytetem powinny być szkoły ćwiczeń. Zważywszy na dotychczasowe trudności 
w pozyskaniu szkół do tej roli warto uruchomić nowe kanały ich rekrutacji i zmieniać formułę wsparcia i wyna-
grodzenia szkół na silniej motywującą je do udziału. Natomiast zapisanie w programie na obecnym etapie 
standardów kształcenia nauczycieli (ujęte w materiale roboczym otyrzmanym od Zamawiającego) nie przyniesie 
korzyści dlatego, że te standardy zostały niedawno zmienione. Jest zbyt wcześnie, by w programiw wpisywać i rea-
lizować kolejne standardy. Lepsze efekty może przynieść monitorowanie zmian wynikających z niedawnej modyfi-
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kacji standardów, i odroczenie decyzji, czy powinny być zmieniane. Ponadto występuje potrzeba poprawy metod 
dydaktycznych na uczelniach, by studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela poznawali metody aktywne 
przez doświadczenie (rekomendację w tej kwestii sformułowano w obszarze „szkolnictwo wyższe”). 

Jest wiele kompetencji, które nauczyciele potrzebują podwyższać. Brak doprecyzowania na obecnym 
etapie, jakie obszary uważa się za „kluczowe dla systemu oświaty” może sprzyjać elastyczności wsparcia, 
niemniej konieczne jest określenie takich obszarów przynajmniej na pierwszych kilka lat realizacji pro-
gramu i ich późniejsza rewizja. Jak wynika z diagnozy, największy wpływ na zmianę sytuacji w obszarze 
oświaty może przynieść doskonalenie w obszarach, które wymieniono w następnym podrozdziale (z tym, 
że część z nich może być realizowana w KPO EFS+, a część w RPO). Nie należy jednak przeceniać roli szko-
leń, zwłaszcza zewnętrznych – wprawdzie są one skuteczne w zapoznaniu nauczycieli z nowymi zasobami 
i narzędziami, ale dużo słabiej przekładają się na wprowadzenie do praktyki edukacyjnej głębszych zmian 
pedagogicznych. Oprócz szkoleń zewnętrznych i promujących nowe zasoby, niezbędne jest doskonalenie rad 
pedagogicznych w obrębie danej szkoły, wraz z doradztwem wspierającym wdrożenie zmiany do praktyki, 
oraz uczenie się przez nauczycieli od siebie wzajemnie. Jak podkreślili eksperci w badaniu delfickim, poten-
cjał uczenia się przez nauczycieli od siebie wzajemnie jest dalece niewykorzystany, a byłoby to praktyczne 
i niskokosztowe rozwiązanie. Istotne jest nie tylko uczenie się wzajemne, ale w szerszym sensie współpraca 
nauczycieli, której deficyty przekładają się na słabość w dzieleniu się wiedzą. 

Ponadto należy zaznaczyć, że niepokoi wyodrębnienie z jednej strony szeroko rozumianego doskonale-
nia nauczycieli, a z drugiej, jakby w ramach odrębnego działania – kształcenie i doskonalenie nauczycieli 
z zakresu kompetencji cyfrowych, algorytmiki oraz metodyki rozwijania tych kompetencji (wdrażane przez 
ministerstwo ds. cyfryzacji). Jak podkreślono w diagnozie, wykorzystanie TIK w edukacji jest skuteczne, 
jeśli jest częścią szerszej zmiany procesów dydaktycznych na niedyrektywne i aktywizujące uczniów. Poza 
tym nauczyciele są zainteresowani wykorzystywaniem specyficznych zasobów i narzędzi TIK odpowiednich 
do ich przedmiotu407, najlepiej więc, by kształcenie w zakresie TIK było ściśle zintegrowane z metodyczną 
czy dydaktyczną tematyką szkolenia. Wyodrębnienie wsparcia kompetencji cyfrowych nauczycieli zwłasz-
cza. w ramach oddzielnego działania może mieć uzasadnienie tylko w dwóch przypadkach: a) uzupełniania 
podstawowych kompetencji cyfrowych (jest to potrzebne) i b) doskonalenia w zakresie programowania 
i zaawansowanych technologii i narzędzi (można zgadywać, że o to chodzi, bo planowane jest pozyskanie 
praktyków ICT do szkolenia nauczycieli). Nawet jednak przypadku szkoleń informatycznych, aby móc fak-
tycznie rozwijać kompetencje kluczowe uczniów, nauczyciele muszą być przygotowani do tego by naukę 
programowania z uczniami poprowadzić w korelacji międzyprzedmiotowej (np. tworzenie interaktywnych 
map w ramach omawiania lektury, nauki geografii i programowania), dlatego wyodrębnienie kształcenia 
z zakresu kompetencji cyfrowych i informatyki do osobnego działania przyniesie raczej szkodę niż pożytek, 
prowadząc do oderwania TIK od poprawy procesów edukacyjnych jako całości. 

W odniesieniu do ZintegrowanP Edukacyjnej epodreczniki.pl należy korzystnie ocenić jej dotychczasowy 
rozwój i zaplanowane dalsze wsparcie. Od czasu przeprowadzenia jej ewaluacji została znacznie rozwinięta, 
w tym, zgodnie z rekomendacjami wskazanymi w ewaluacji z 2017 r. 408, utworzono indywidualne konta użyt-
kowników, umożliwiono interakcję pomiędzy uczniami i uczniem a nauczycielem (powiązanie z platformami 
MS Teams, Google Meet i Zooom), modyfikowanie materiałów przez uczniów (dodawanie notatek), modyfi-
kowanie materiałów przez nauczycieli (tworzenie przez nauczyciela własnych materiałów na podstawie tre-
ści gotowych na platformie lub własnych, udostępnianie określonych materiałów dla poszczególnych klas czy 
nawet poszczególnych uczniów), oraz możliwość analizowania przez nauczyciela odpowiedzi każdego ucznia. 

Konta użytkowników mogą być tworzone na dwa sposoby. Początkowo nauczyciele i uczniowie tworzyli je 
tylko samodzielnie, a następnie w związku z powiązaniem platformy z SIO, użytkownicy mogą już się logować 
za pomocą loginów pochodzących z SIO przyznawanych za pośrednictwem dyrektora szkoły (konta utworzone 
wcześniej samodzielnie, są integrowane z przyznanymi na podstawie SIO). Z platformy korzystają zalogowani 

407 Do głównych motywacji nauczycieli do doskonalenia się z TIK należy uatrakcyjnienie swoich lekcji i uzupełnienie lekcji o cyfrowe 
treści i materiały przybliżające uczniom omawiane zagadnienia. Por.: Zub M. (red.), Bieńkowska, Z., Kowalczyk, P., Penszko P., Sitek, 
M., Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II Raport cząstkowy, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019. 
408 Penszko P. Zub, M. Przybył C. Pałka S. i inni, Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów 
współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2017. 

https://epodreczniki.pl
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użytkownicy, a historia ich działań jest zapisywana na platformie o czym świadczy np. to, że nauczyciel może 
wrócić do dawniejszych rozwiązań zadań swoich uczniów i je przeglądać. Niesie to ze sobą olbrzymie możliwo-
ści analiz. Przykładowo dane o aktywności użytkowników mogą być przydatne do analizowania, jakie materiały 
są najchętniej a jakie – rzadko wykorzystywane przez nauczycieli i jak są łączone, ustalenia jakie są typy praktyk 
użytkowników np. w zależności od nauczanego przedmiotu, wszystko to stwarza możliwości oceny poszczegól-
nych materiałów i całej platformy i planowania jej dalszego rozwoju. Jednocześnie istnieje druga strona tych 
możliwości. Powiązanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej z SIO spowodowało, że ruch każdego użytkownika 
zalogowanego na platformie nie jest anonimowy, lecz jest to znany z imienia i nazwiska nauczyciel lub uczeń. Jak 
podkreślają udzielający wywiadu przedstawiciele MEN, nie mają oni możliwości analizowania działań poszcze-
gólnych użytkowników – należy jednak podkreślić, że nie mają ich oni po stronie panelu użytkownika. Dane te 
jednak są gromadzone, ma do nich dostęp CIE a więc MEN i technicznie jest możliwe, by MEN miało wiedzę 
o tym który nauczyciel i który uczeń korzysta z platformy i w jaki sposób z niej korzysta. Potencjalnie stwarza to 
niespotykane wcześniej możliwości monitorowania działań poszczególnych nauczycieli (jak choćby sprawdzenia, 
który nauczyciel korzysta z państwowej platformy, a który z materiałów zewnętrznych, który nauczyciel wykorzy-
stywał ze swoimi uczniami promowaną już na głównej stronie platformy epodreczniki.pl grę edukacyjną „God-
ność, wolność, niepodległość”, itp.) i przekazywana np. dyrektorom sugestii co do pełniejszego wykorzystywania 
platformy przez ich nauczycieli. Potencjalny wpływ tego narzędzia elektronicznego jako narzędzia realizacji polityki 
edukacyjnej przekracza wyobrażenia przeciętnego użytkownika. Oczywiście, jak wynika z przepisów, prawa i co 
podkreślają urzędnicy MEN, urzędnik działa na podstawie i w granicach prawa. Obecnie podstawą prawną do 
wykorzystywania przez platformę danych SIO stanowi rozporządzenie wydane w zw. ze zwalczaniem COVID-19409. 
W zapisach nie określono precyzyjnie do czego te dane są wykorzystywane, poza tym należy pamiętać, że roz-
porządzenia mogą być zmieniane przez właściwego ministra. W ocenie ewaluatora kwestia ta wymaga uważnej 
analizy pod katem prawnym oraz pod kątem rozwiązań informatycznych w zakresu przyznawania i wykonywania 
uprawnień. 

W założeniach programu wyodrębniono działanie ministerstwa ds. cyfryzacji: tworzenie Domów Kultury 
Cyfrowej. Wpisuje się ono w obszar edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego, w tym przez całe 
życie, i może przynieść znaczące korzyści zwłaszcza seniorom. 

Rozwój metodyki i narzędzi ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifika-
cji (w tym w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów, rozwoju eksperymentalnych metod uczenia się i oceniania) 
oraz (opisane w materiale roboczym tak, jakby było planowane jako odrębne działanie) tworzenie nowych 
e-materiałów dydaktycznych, a także „przygotowanie oferty edukacyjnej dla uczniów w zakresie działań 
prozdrowotnych” mogą może przynieść korzystne rezultaty o tyle, że wzbogacanie zasobów nie zaszkodzi, 
a może pomóc zwłaszcza w obszarach kształcenia, w których ich nie ma lub są złej jakości. Niemniej wpływ tych 
przedsięwzięć na jakość edukacji może okazać się bardziej ograniczony, niż by tego oczekiwali programujący. 
W istocie powstających i udostępnianych, także nieodpłatnie, metod i narzędzi jest wiele (także poza EFS), 
a nauczyciele zgłaszają, że brakuje im materiałów. Proponowany kierunek działań może być korzystny, ale jeżeli 
nie będzie się sprowadzał do wypracowania nowych materiałów i umieszczenia ich na określonym portalu. 
Doświadczenia z PO WER wskazują, że taka ścieżka nie prowadzi do oczekiwanej skali wykorzystania nowych 
rozwiązań powstających przy wsparciu EFS. Kluczową barierą okazuje się niewiedza nauczycieli o tym, że mate-
riały są dostępne, dlatego tym, co może im najbardziej pomóc jest zdobycie wiedzy o istniejących i wciąż 
powstających zarówno metodach, rozwiązaniach jak i materiałach dydaktycznych. Działanie to będzie najbar-
dziej efektywne kosztowo, jeżeli skoncentruje się na zbieraniu, ocenie, upowszechnianiu i skalowaniu innowa-
cji, metod i zasobów powstających oddolnie. Nauczyciele dzielą się pomysłami metodycznymi i materiałami 
dydaktycznymi w społecznościach sieciowych. Tym, co może ich szczególnie wesprzeć, jest rozwój takich sieci 
współpracy (w tym online). Przedsięwzięcie to warto prowadzić w partnerstwie niepublicznymi instytucjami 
i inicjatywami, które mają duży dorobek w zakresie tworzenia rozwiązań i wspierania nauczycieli, takimi jak 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, fundacja Katalyst Education, Superbelfrzy, EduAkcja. 

Potencjalnie korzystnym rozwiązaniem są zaplanowane „działania badawcze w obszarze kompetencji kluczo-
wych”. Niezbędna jest kontynuacja udziału Polski w badaniach międzynarodowych takich jak PISA, TIMSS, 

409 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 493). § 9 mówi o wykorzystywaniu danych z SIO dot. ucznia i nauczyciela przez Bazę Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej i przechowywaniu ich do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

https://epodreczniki.pl
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PIAAC, PIRLS i inne, jak również uzupełnianie ich badania krajowymi, konieczne jest też analizowanie jakości 
dydaktyki by wiedzieć, czy metody stosowane przez nauczycieli poprawiają się – wymaga to kontynuacji 
udziału w badaniu TALIS oraz prowadzenia badań krajowych o charakterze zbliżonym do zakresu projektu 
„Entuzjaści edukacji” realizowanego przez IBE. Warto podkreślić, że od czasu zakończenia tamtego projektu 
dla wielu zagadnień, dla których potrzebne są już bardziej aktualne dane, nie są one dostępne. Ponadto 
warto przeprowadzić badania nauczycieli jako użytkowników rozwiązań i form komunikacji, by ustalić, jak 
dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie wiedzą o dostępnych w Internecie bogatych zasobach. Oprócz dopasowa-
nia form komunikacji, dla części nauczycieli będzie potrzebne podwyższenie kompetencji cyfrowych. 

W odniesieniu do planowanego we wstępnym zarysie KPO EFS+ obszaru „rozwój systemu edukacji włączającej” 
można wskazać dwa obszary rozwoju. Po pierwsze ujęcie tematyki „edukacji włączajacej” wskazuje tu na kon-
centrację na uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwraca też uwagę określenie „system edukacji 
włączającej” sugerujące, że jest o podsystem dla grupy uczniów „specjalnej troski”, podczas gdy to cały system 
edukacji powinien być włączający. Należy przypomnieć, że szeroko rozumiana edukacja włączająca, zgodnie 
z rozumieniem jej przez Komisję Europejską, to edukacja równych szans dla wszystkich uczniów, nie tylko tych 
ze SPE, ale i tych z defaworyzowanych środowisk, z mniejszym wsparciem rodziców, dzieci z mniejszości narodo-
wych (w tym migrantów) i etnicznych (w tym Romów) oraz innych mniejszości – edukacja włączająca każdego 
bez względu na jego cechy i na to z jakimi możliwościami, kompetencjami, tożsamością, kapitałem kulturowym, 
sprawnością itp. zaczyna naukę. W zarysie planowanych działań KPO EFS+ brak tych, innych oid SPE,m prze-
słanek edukacji włączającej. Przykładowo brak działań wspierających włączenie uczniów nieznających języka 
polskiego, przeciwdziałania negatywnemu wpływowi przekonań związanych z płacią (np. kwestia rzadszego nauk 
ścisłych przez dziewczęta) oraz budowania postaw równościowych i przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji. 
Dodatkowo edukacja włączająca przyniesie lepsze efekty, jeśli będzie powiązana z tworzeniem pozytywnego 
klimatu szkoły i klasy w tym rozwojem konstruktywnych relacji między uczniami i nauczycielami, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiegania stygmatyzacji i niekorzystnego traktowania uczniów najbardziej na to narażonych 
z racji swojej odmienności (np. spowodowanej ubóstwem, pochodzeniem z innego kraju, słabszą sprawnością 
fizyczną, niepełnosprawnością, orientacją psychoseksualną czy niestandardowym stylem myślenia). 

Po drugiej zaplanowane w zarysie KPO EFS+ kilka typów przedsięwzięć nie tworzy łącznie tak spójnej całości, 
jaką jest już (choć na razie tylko w odniesieniu do uczniów ze SPE) projekt „Modelu Edukacji dla Wszystkich” 
(MEW). Nie jest oczywiste, dlaczego z tak kompleksowego modelu wybrano do KPO EFS+ właśnie SCWEW, 
diagnozę (ocenę) funkcjonalną, wczesną diagnozę i wczesne wspomaganie rozwoju, metodykę oraz monito-
ring i analizę. Te przedsięwzięcia mogą przynieść korzystne rezultaty, ale rezultaty programu w tym obszarze 
będą jeszcze większe, jeśli zostanie podjęta decyzja o tym jak w sposób bardziej kompleksowy wniesie on 
konkretny wkład we wdrażanie MEW. 

Pytania rodzi też wyodrębnienie w punkcie sugerującym realizację odrębnego działania, takich zadań, jak 
„budowa bazy zasobów metodycznych” i „rozwijanie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej” mają-
cych służyć pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. W istocie wszyscy 
uczniowie mają zróżnicowane potrzeby edukacyjne, a jak podkreśla Komisja Europejska „Wszystko co 
dobre dla uczniów z SPE, dobre jest dla wszystkich uczniów”410. Opracowywanie odrębnych materiałów 
metodycznych i metod pracy może być zasadne w przypadku uczniów z bardziej nasilonymi niepełnospraw-
nościami wymagającymi np. dostosowania materiałów edukacyjnych, czy też prowadzenia specjalistycz-
nych zajęć. Natomiast aby zapewnić autentyczną i powszechną edukację włączającą nie tylko dla uczniów 
z najbardziej nasilonymi niepełnosprawnościami, skuteczniejsze będzie zapewnianie, by przede wszystkim 
podejścia pedagogiczne i metody pracy dydaktycznej w klasie pełnej zróżnicowanych uczniów, a także 
wszystkie zasoby metodyczne narzędzia i materiały rozwijające kompetencje cyfrowe, e-materiały i pozo-
stałe produkty zawierały w sobie perspektywę edukacji włączającej. Jak wynika z wywiadu z przedstawicie-
lem MEN, taka właśnie jest intencja, by dać każdemu nauczycielowi wsparcie do pracy w zróżnicowanym 
środowisku uczniowskim. Jeśli tak, to jest to są to działania potrzebne. Czy będą też skuteczne, to zależy 
od skutecznego upowszechnienia rozwijanych metod i zasobów, w tym poprzez szkolenia i doradztwo. 

Niekorzystne dla osiągania efektów programu może się okazać zapisanie w nim Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą. Obecnie rozpoczyna się pilotaż tych centrów, jest więc za wcześnie by 

410 Soriano, V. (red.) Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej, op. cit. 
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ocenić, czy te placówki się sprawdzą. Dla zapewnienia elastyczności i skuteczności wsparcia wystarczy zapis 
„budowa skoordynowanego systemu diagnozy i pomocy specjalistycznej” umożliwiający oparcie go o SCWEW, 
lub też – oprócz SCWEW także PPP, ODN i inne podmioty. Wskazanie placówek i ich zadań na tym etapie może 
być ograniczające, podczas gdy kluczowe dla rezultatów jest wypracowanie koncepcji takiego systemu i przete-
stowanie jej. Planowane wsparcie w zakresie edukacji włączającej zawiera też inne zdefiniowane typy projektów 
opracowanie i wdrożenie standardów diagnozy funkcjonalnej oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycz-
nego oraz rozwój narzędzi do diagnozy funkcjonalnej i wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie wczes-
nego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny, w tym badań przesiewowych. Jak wykazała ewaluacja dot. 
pakietu TROS-KA, choć użytkownicy doceniają koncepcję modelu diagnozy funkcjonalnej, w takim zakresie 
w jakim już została ona wypracowana, to nie mogą jej wdrożyć w praktykę ze względu na to, że jest niedosto-
sowana pod względem wymagań czasowych i kompetencyjnych do aktualnego potencjału pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej. Dlatego na obecnym etapie programowania tak szczegółowe zdefiniowanie tych typów 
projektów może być przeciwskuteczne, gdy nie wiadomo, w jakim systemie pomocy miałyby być usytuowane. 

Potencjał wspierania edukacji włączającej będzie pełniej wykorzystany, jeżeli wymóg odpowiedniości do 
pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach (w tym ze względu na niepełnosprawności) będzie dotyczył 
wszystkich produktów powstających w ramach działań „Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunko-
wanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań 
rynku pracy”, „Rozwijanie publicznej oferty e-materiałów”, „Nowoczesnego systemu doradztwa zawodo-
wego dla wszystkich” oraz „Rozwiązań wspierających społeczno-wychowawczą funkcję szkoły”. 

W zarysie programu wskazano hasłowo wsparcie uczniów migrujących oraz rozbudowę platformy Otwarta 
Szkoła. Na tej podstawie można zgadywać, że chodzi o polskich uczniów migrujących zagranicę. Platforma 
Otwarta Szkoła jest przeznaczona dla nich, ale w obecnych czasach edukacji zdalnej szczególne korzyści 
może przynieść rozwinięcie jej tak, by odpowiadała na potrzeby uczniów w kraju. Jednocześnie, biorąc 
pod uwagę rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl, korzyści mogą być większe przy 
zapewnieniu synergii między platformami. 

Ponadto wsparcie uczniów migrujących może i powinno i oznaczać też edukację włączającą dla dzieci imi-
grantów, których językiem ojczystym nie jest polski, w tym zapewnianie ich udziału w edukacji przedszkolnej 
i naukę języka). Wypracowanie kompleksowych rozwiązań powiązanych także z rozwijanymi w ramach Osi 
I, zwłaszcza w zakresie komunikacji z rodzinami imigranckimi i wzmacniania ich relacji z instytucjami – tu ze 
szkołą – może być z korzyścią dla ich trwałej integracji w polskim społeczeństwie i na rynku pracy, co przy-
niesie znaczne korzyści społeczno-gospodarcze. Kwestią do dalszych prac jest demarkacja pomiędzy KPO 
EFS+ a RPO w zakresie wsparcia migrantów, np. włączanie dzieci z rodzin imigrantów ale też dzieci romskich 
w edukację przedszkolną może być zadaniem dla RPO. 

Zarysowane w programie „rozwiązania wspierające przejście pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz na rynek 
pracy” będą szczególnie skuteczne, jeżeli obejmą wyrównywanie szans edukacyjnych (a nie np. tylko doradztwo 
edukacyjno-zawodowe). Należy też podkreślić, że brak jednoznacznego nazwania w programie kwestii prze-
ciwdziałania nierównościom edukacyjnym niepokoi i stwarza ryzyko, że wyrównywanie to nadal nie będzie 
w polskiej oświacie prowadzone skutecznie. W związku ze skróceniem o rok obowiązkowej jednolitej edukacji 
ogólnej, tj. przyspieszeniem o rok selekcji uczniów do szkół ogólnokształcących, techników i szkół branżowych, 
przygotowanie uczniów do przejścia do szkoły ponadpodstawowej nabiera jeszcze większej wagi. Wyrównywa-
nie szans powinno się odbywać przez cały proces edukacyjny, zwłaszcza poprzez powszechną dostępność do 
edukacji przedszkolnej, a następnie poprzez dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów 
(indywidualizację), zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie 
konstruktywnego wspierania ucznia i oceniania kształtującego, by zapobiegać tworzeniu przez uczniów nega-
tywnego obrazu siebie i niewiary w swoje siły, a ostatecznie – prowadzone od początku doradztwo edukacyjno-
-zawodowe. Działania te prowadzone łącznie mogą doprowadzić do tego, że uczeń osiągnie maksimum swoich 
możliwości i dokona świadomego i odpowiedniego dla siebie wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu. Opisany 
zakres działań wykracza poza możliwości KPO, w którym może być prowadzona część z nich. 

W odniesieniu do planowanego wzmocnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez takie działania, 
jak „Zapewnienia zintegrowanego i kompleksowego wsparcia dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicz-
nego, w tym rozszerzenie oferty poradni o działania rehabilitacyjno-kompensacyjne” i „wypracowanie rozwią-
zań zapewniających wsparcie psychologiczne w szkołach” i „wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie 

https://epodreczniki.pl
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wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny, w tym badań przesiewowych”, należy stwierdzić 
że, dopiero, gdy system pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostanie ukształtowany na nowo w połączeniu 
z systemem ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a w tym zostanie przeprowadzony plan zatrudnie-
nia psychologa lub pedagoga w każdej szkole będzie możliwe tworzenie narzędzi dopasowanych do potencjału 
systemu. Na chwilę obecną trudno stwierdzić, czy i w jaki sposób oferta PPP powinna być rozszerzana i jakimi 
siłami miałaby być wdrożona, natomiast po zatrudnieniu psychologa w każdej szkole mogą zostać uwolnione 
zasoby w PPP do realizacji nowych zadań, np. takich jak działania rehabilitacyjno-kompensacyjne. Zwraca też 
uwagę, że każde z planowanych działań w zakresie PPP zostało wpisane w innym punkcie zarysu interwencji, co 
może oznaczać realizację w innym działaniu, oraz nie zostały w jasny sposób podporządkowane punktowi „wdroże-
nie zintegrowanego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. 

Oczekiwane rezultaty w zakresie optymalnego rozwoju każdego dziecka mogą być znacznie większe, gdy inter-
wencja zostanie przeprogramowana tak, by istotnie zawierała koncepcję zintegrowanego systemu, budowanego 
przez ministrów ds. zdrowia i ds. edukacji, z określonym wkładem działań EFS. a chwilę obecną nie udało się 
rozwiązać problemów kompetencyjnych ograniczających synergię wsparcia dla dzieci przez placówki opieki zdro-
wotnej i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a z kolei wewnątrz systemu oświaty podnoszone są wzajemne 
oczekiwania: ze strony szkół wobec PPP, a ze strony PPP postulaty większego zaangażowania się szkół – nierealne 
przy aktualnym podziale zadań i stanie kadrowym. Dużo większych korzyści będzie można oczekiwać, jeśli zostanie 
zaprojektowana kompleksowa interwencja, którą zarysowano w następnym podrozdziale. 

Z diagnozy wynika, że wsparcie dla partnerskiej współpracy i poprawy kondycji psychicznej uczniów i nauczycieli 
należy do najpotrzebniejszych. Zważywszy na zróżnicowanie propozycji cząstkowych działań w tym obszarze 
nie można na tym etapie ocenić ich przewidywanego wpływu na sytuację w obszarze oświaty. Znaczące efekty 
powinno przynieść planowane w tym obszarze wdrożenie zintegrowanego systemu ochrony zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży i zapewnienie wsparcia psychologicznego w szkołach, niemniej te działania pełnią tylko 
funkcję służebną wobec całości wspierającego dobrostan i konstruktywne relacje środowiska szkolnego. Naj-
większych korzyści można się spodziewać po realizacji punktu „wypracowanie rozwiązań na rzecz partnerskiej 
współpracy w ramach środowisk szkolnych”. Eksperci uczestniczący w badaniu delfickim zwrócili uwagę, że brak 
tutaj wymienionych wprost rodziców – przyjmujemy, że intencją autora było szerokie rozumienie pojęcia środo-
wisk szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, nauczycieli, rodziców i fundamentalnej roli dyrektora. 
Cały ten kierunek działań może przynieść gorsze efekty od zamierzonych, jeżeli pojęciem nadrzędnym dla niego 
będzie wsparcie społeczno-wychowawczej funkcji szkoły. Funkcja wychowawcza, podobnie jak edukacyjna, jest 
jedną z podstawowych funkcji szkoły, ale odwołuje się do relacji asymetrycznych, tj. wychowywania uczniów 
i „pedagogizacji” rodziców (określenie źle odbierane przez nich samych). Zgodnie z istotą szkoły rola nauczycieli 
jest wiodąca, natomiast większy potencjał do zmiany otwiera przyjęcie jako konceptów nadrzędnych: klimatu 
klasy i szkoły, środowisk uczenia się, edukacji włączającej i relacyjnego modelu edukacji. W takiej perspektywie 
kluczowa jest rola nauczycieli jako budujących twórcze relacje we własnym zespole, wzmacniających relacje z ucz-
niami z uwzględnieniem potrzeb uczniów i wzajemnej komunikacji, rozwijających partnerski i w dobrym znaczeniu 
asertywny dialog z rodzicami, oraz korzystających z doskonalenia zawodowego by rozwinąć własne kompetencje 
emocjonalno-społeczne, komunikacyjne i empatię. W tak kreowanym środowisku funkcja wychowawcza rozu-
miana jako kształtowanie postaw uczniów będzie mogła być realizowana z większą łatwością. 

Wybór realizacji planowanych elementów interwencji na poziomie krajowym jest trafny. W szczególności właściwe 
jest umożliwienie doskonalenia nauczycieli także na poziomie krajowym stwarzające możliwości wsparcia moder-
nizacji procesów kształcenia. Ze względu na kluczową rolę dyrektorów szkół w kształtowaniu społeczności szkolnej, 
warunków i atmosfery do rozwijania podejść opartych na potrzebach uczniów, relacjach i innowacji, w nowej 
perspektywie nie należy oddzielać doskonalenia dyrektorów od doskonalenia pozostałych nauczycieli tak ka to było 
w okresie 2014-2020, lecz raczej umożliwiać doskonalenie nauczycieli i dyrektorów w jednym projekcie, zarówno 
na poziomie RPO, jak i w programie krajowym. 

5.8.2 rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub roz-
wiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, 
zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować najwięk-
szą pozytywną zmianą? 
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Tabela 18. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia - wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i innowacyjne narzędzia w oświacie 

Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Obowiązująca podstawa programowa nie 
sprzyja edukacji skoncentrowanej na aktywnym 
uczeniu się przez uczniów i na rozwijaniu przez 
nich kompetencji kluczowych (podstawowych 
a zwłaszcza horyzontalnych - przekrojowych, w tym 
innowacyjnych) w wymiarze praktycznym, mającym 
zastosowanie w życiu codziennym i pracy. 
Zawiera zbyt wiele wymagań szczegółowych 
uporządkowanych w sposób niesprzyjający 
nowoczesnemu i wszechstronnemu rozumieniu 
świata. Nie odnosi się w stopniu wystarczającym 
do wyzwań współczesności i przyszłości w tym 
klimatycznych i społecznych. 
Podstawa jest też na tyle obciążająceobciążająca, 
że rzeczywiste, nie powierzchowne zdobycie 
wymaganej w niej wiedzy i umiejętności jest 
zbyt trudne dla części uczniów. S, skutkuje to 
nadmiernie obciążającymi pracami domowymi 
i pogłębianiem nierówności edukacyjnych. 

Opracowanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem: 
- oparcia na wiedzy naukowej o tym jak przebiega 
uczenie się przez człowieka, wzmocnienia 
powiązań pomiędzy zagadnieniami wewnątrz 
i między dziedzinami oraz pomiędzy teorią a jej 
zastosowaniami; 
- odejścia od modelu transmisji wiedzy w kierunku 
modelu konstruowania wiedzy przez ucznia w jego 
umyśle na podstawie doświadczeń edukacyjnych, 
w relacji z nauczycielem i innymi uczniami i poprzez 
samodzielność oraz współpracę; 
- poprawy kolejności treści tak by kolejne kompetencje 
kształtować na fundamencie tych już opanowanych, 
- poprawy warunków do rozwoju kompetencji 
kluczowych, zwł.: złożonych (np. umiejętność 
samodzielnego pogłębionego rozumowania 
i argumentowania, wyciągania przez uczniów 
wniosków z samodzielnie prowadzonych analiz 
i doświadczeń) i horyzontalnych (przekrojowych), 
takich jak umiejętności cyfrowe, umiejętności 
komunikacji i współpracy, uczenia się, kompetencje 
obywatelskie, postawy twórcze (kreatywność), 
umiejętności stosowania niestandardowych rozwiązań 
(innowacyjności) oraz radzenia sobie ze zmianą 
(elastyczności, adaptacyjności) zwłaszcza w wymiarze 
praktycznym; 
- podział zmodernizowanych treści na podstawowe 
i fakultatywne by zachować funkcję przygotowania części 
uczniów do studiów w przyszłości, zapewnić praktyczne 
kompetencje kluczowe uczniom którzy wybiorą 
zawodową ścieżkę kształcenia, i zapewnić zapobiegać 
przeciążeniu uczniów.:wszyscy uczniowie osiągali sukcesy 
edukacyjne na dostępnym dla nich poziomie. 

Projekt systemowy dot. reformy modelu uczenia 
się / nauczania i opracowania nowej podstawy 
programowej i dostosowanych do niej wymagań 
egzaminacyjnych. 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Osiągnięcia edukacyjne uczniów poprawiają 
się w kolejnych latach, ale wciąż występują 
niedoskonałości dydaktyki. 
W programie założono doskonalenie nauczycieli 
w obszarach „kluczowych dla systemu oświaty” 
oraz wsparcie metodyczne nauczycieli. 
Takim obszarem kluczowym dla systemu 
oświaty jest przede wszystkim zmiana modelu 
edukacji z transmisyjnego (dyrektywnego) 
na skoncentrowany na aktywnym uczeniu się przez 
uczniów i relacjach. 

Podjęcie kompleksowych działań, z udziałem MEN, 
nauczycieli, uczniów, rodziców i ekspertów w celu 
wypracowania koncepcji zmiany modelu edukacyjnego 
i wypracowania ścieżki dojścia do niego. 
Ponadto rekomenduje się by w ramach wsparcia 
nauczycieli w postaci szkoleń, wsparcia metodycznego, 
opracowania materiałów, a także przygotowania 
kandydatów do zawodu nauczyciela uwzględniono 
w szczególności 
- - Podwyższanie kompetencji cyfrowych nauczycieli 
– na różnych poziomach zaawansowania – wraz 
z upowszechnianiem wśród nich Upowszechnianie 
znajomości istniejących bezpłatnych cyfrowych 
zasobów dydaktycznych przydatnych do nauczania 
ich konkretnych przedmiotów, w tym platformy 
epodreczniki.pl oraz materiałów dydaktycznych 
i narzędzi opracowanych przez podmioty niepubliczne, 
np. Pi-Stacja, KhanAcademy.pl, LearningApps, Edukator. 
pl, Dzwonek.pl, Ekreda.pl, Lekcjewsieci, Wolnelektury. 
pl, jak i platform takich jak np. Edmodo, Padlet, 
Classflow, Quizzlet, Kahoot i in. 
- W celu upowszechnienia stosowania przez nauczycieli 
metod niedyrektywnych, aktywizujących, promujących 
samodzielne i we współpracy dochodzenie przez 
nauczycieli do wiedzy i umiejętności na podstawie 
doświadczenia, refleksji i wnioskowania, myślenie 
lateralne i niestandardowe, podejmowanie ryzyka 
i akceptację porażek – prowadzenie szkoleń dla 
nauczycieli właśnie tymi metodami, by doświadczyli 
ich w działaniu, uwzględnienie przy tym realizmu treści 
szkoleniowych, tj. dostosowanie propozycji pracy 
z uczniami do istniejących ograniczeń zwł. czasowych 
i wynikających z podstawy programowej; 

Projekt systemowy dot. reformy modelu uczenia 
się / nauczania i opracowania nowej podstawy 
programowej. 
Przygotowanie nauczycieli do zawodu (w tym 
szkoły ćwiczeń), doskonalenie zawodowe (w tym 
uczenie się wzajemne, sieci współpracy), wsparcie 
metodyczne, opracowanie materiałów 
metodycznych, superwizja. 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

- Pogłębione rozumienie podejścia skoncentrowanego 
na uczniu i relacji, roli nauczyciela jako moderatora 
i mentora procesów uczenia się przez uczniów (we 
współpracy i samodzielnie) – wprowadzanie go do 
praktyki szkolnej; 
- Budowanie pozytywnego klimatu klasy i szkoły, 
zwłaszcza: a) wsparcie dyrektorów szkół zapewnianiu 
twórczych, innowacyjnych, współpracujących 
i efektywnych środowisk, b) w przypadku nauczycieli 
i dyrektorów: rozwój osobistych kompetencji 
emocjonalno-społecznych, współpraca w zespole 
nauczycielskim w tym komunikacja, budowanie 
relacji, uczenie się od siebie wzajemnie, komunikacja 
z uczniami, partnerski dialog z rodzicami, 
przeciwdziałanie nieintencjonalnej stygmatyzacji 
uczniów i rodziców z którymi praca jest trudniejsza; 
- Pracę grupową z uwzględnieniem procesu 
grupowego i uczenie uczniów podstaw współpracy by 
mogli stopniowo dojść do bardziej złożonych zadań 
grupowych; 
- Metody indywidualizacji pracy z uczniem 
i zastosowania szeroko rozumianej edukacji włączającej 
w dydaktyce każdego przedmiotu oraz w ramach 
kształtowania szkoły jako środowiska włączającego, 
partnerskiego i wyrównującego szanse; 
- Metody rozwijania kompetencji horyzontalnych 
(społecznych, informacyjnych, kreatywności, 
innowacyjności) w ramach dydaktyki przedmiotów; 
- Metodę badawczą, eksperymentowanie 
i wnioskowanie, w tym wykorzystanie prostych i tanich 
pomocy dydaktycznych; 
- Ocenianie kształtujące; 
- Wykorzystywanie prac domowych w sposób 
sprzyjający rozwojowi uczniów, w tym zdobycie 
umiejętności jak wypracować rozwiązania w szkole we 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców; 
- Podwyższanie kompetencji matematycznych 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej początkowej. 
- Podwyższanie kompetencji cyfrowych nauczycieli – 
na różnych poziomach zaawansowania; 
- Nauka języka angielskiego dla nauczycieli – by ułatwić 
im korzystanie z zagranicznych zasobów metodycznych 
i dydaktycznych. 
- Zwiększenie kompetencji nauczycieli do włączania 
w edukację europejskich wartości i zaznajamiania 
uczniów i mierzenia się z wyzwaniami w technologii, 
klimatu, gospodarki, zdrowia i in. 

W KPO EFS+ przewiduje się wsparcie metod 
i narzędzi rozwijania potencjału uczniów oraz 
nowatorskich metod uczenia się. Jest to działanie 
potrzebne, ale należy zaznaczyć, że to nie 
ich tworzenie od podstaw będzie najbardziej 
efektywne. 

Rekomenduje się wprowadzenie mechanizmu: 
- identyfikacji i analizy oddolnych (powstających 
zwłaszcza poza EFS, ale też w ramach RPO EFS+) 
innowacji edukacyjnych, 
- oceny ich jakości przez ekspertów dydaktyków 
będących praktykami w stosowaniu innowacji 
w edukacji (nie mogą to być jedynie teoretycy / 
badacze) 
- Wyboru najbardziej wartościowych innowacji 
i ich upowszechniania co najmniej zapewnienia 
szerokiego dostępu do wiedzy o nich i przykładów 
zastosowań, np. w ramach Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej 
- Skalowanie innowacji, w tym wykorzystywanie ich 
do opracowywania standardów, modeli, narzędzi, 
materiałów metodycznych, szkolenia trenerów 
szkolących nauczycieli, zachęcanie do realizacji ich 
w ramach RPO EFS+ 

Projekt pozakonkursowy wspierający identyfikację, 
analizę, upowszechnianie,. skalowanie 
i wykorzystanie powstających oddolnie innowacji 
edukacyjnych. 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Osiągnięcia kolejnych roczników uczniów są 
coraz wyższe. Jednak nadal występują deficyty 
w dydaktyce, w tym w zakresie zastosowania 
aktywnych metod oraz rozwijania kompetencji 
złożonych i horyzontalnych. 
Ich rozwoju nie wspierały też e-podręczniki 
opracowane z EFS, ale Zintegrowana Platforma 
Edukacyjna jest stale rozwijana w tym połączono 
jąumożliwono wygenerowanie spotkania w ramach 
m.in. z MS Teamszwiększono jej interaktywność,
możliwości współpracy i dostosowywania
materiałów przez nauczycieli do uczniów. Platforma
zawiera też kilka linków do wysoko ocenianych
przez MEN zewnętrznych platform edukacyjnych.
Oprócz platformy istnieje wiele innych
wartościowych bezpłatnych cyfrowych materiałów
edukacyjnych.
Platformę tę połączono z SIO i utworzono konta
uczniów i nauczycieli, wzbogaca to możliwości
pracy interaktywnej i stwarza możliwości
monitorowania użytkowania latformjy pod katem
jej doskonalenia ale i ale rodzi ryzyka związane
z dostępem do wiedzy o tym czy konkretne osoby
(uczniowie i nauczyciele) używają platformy i w jaki
sposób jej używają.

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, 
zwł. złożonych i przekrojowych, w tym cyfrowych, 
informacyjnych, współpracy z zastosowaniem narzędzi TIK. 
Rekomenduje się dalszy rozwój Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej epodreczniki.pl, ale ograniczenie tworzenia 
nowych cyfrowych materiałów dydaktycznych z KPO 
EFS+ wyłącznie do tych obszarów, w których znacząco 
brakuje wartościowych materiałów edukacyjnych. 
Rekomenduje się zapewnienie nauczycielom 
poprzez platformę dostępu do wiedzy o innowacjach 
edukacyjnych przetestowanych i objętych procesem 
upowszechniania i skalowania (produktów 
rekomendowanego projektu pozakonkursowego) 
Rekomenduje się rozszerzanie możliwości ułatwienie 
poprzez platformę dostępu przez platformę do 
popularnych bezpłatnych zasobów i narzędzi cyfrowych 
opracowanych poza EFS wspierających edukację, aby 
nauczyciele szerzej je poznali i mogli łatwiej nauczyć się 
ich wykorzystania. (np. zasobów: Pi-Stacja, KhanAcademy. 
pl, LearningApps, Edukator.pl, Dzwonek.pl, Ekreda.pl, 
Lekcjewsieci, Wolnelektury.pl, i narzędzi takich jak np. 
Edmodo, Padlet, Classflow, Quizzlet, Kahoot i in.) 
Konstruktywne wykorzystanie potencjału stwarzanego 
przez indywidualne konta użytkowników – analizowanie 
zanonimzowanych danych by np. ustalić jakie materiały 
są najchętniej wykrzystywane i wyciągać stąd wnioski 
o potrzebach użytkowników i jakości materiałów. 
Wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych 
w tym doprecyzowanie dopuszczalnego zakresu 
wykorzystywania danych o aktywności użytkowników 
identyfikowalnych poprzez SIO, i opracowanie w oparciu 
o nie informatycznych procedur bezpieczeństwa, 
zapewniających, że dane te nigdy nie zostaną użyte do 
monitorowania i analizowania praktyk edukacyjnych 
konkretnych nauczycieli i uczniów. 

W procesie rozwoju Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej i opracowania kolejnych e-materiałów 
sformułowanie wymagań dot. dalszego rozwoju 
interaktywnych i indywidualizujących kształcenie 
możliwości platformy, w tym zadań: 
a) rozwijających kompetencje złożone;
b)- pozwalających nie tylko zaznaczyć odpowiedź
i sprawdzić czy jest poprawna, lecz takich w których
w zależności od wyniku uczniowi byłyby dobierane
wskazówki i zadania do dalszej pracy,
- a także możliwości wspólnej pracy uczniów
z materiałami na platformie (np. grupowe notatki do
danego materiału, dodawanie przez uczniów swoich
plików itp.).
Przeprowadzenie audytu informatycznego
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przez podmiot
niezależnyna zlecenie podmiotu niezależnego od
MEN (np. MFiPR lub Komisji Europejskiej), w celu
szczegółowego rozpoznania bezpieczeństwa,
zwłaszcza poziomów uprawnień i możliwości
modyfikacji uprawnień, w tym ustalenie, czy istnieją
techniczne możliwości sprawdzenia aktywności
poszczególnych nauczycieli i uczniów i ustalenia ich
tożsamości lub szkoły do której są przypisani, jakich
uprawnień potrzeba by te dane (nieanonimowe)
analizować i jakie procedury przed tym zabezpieczają.
Przeprowadzenie analizy prawnej w połączeniu
z ww. analizą informatyczną i opracowanie
propozycji rozwiązań prawnych zabezpieczających
przed wprowadzeniem i stosowaniem
możliwości monitorowania pracy konkretnego
identyfikowalnego ucznia i nauczyciela na platformie
przez jakikolwiek podmiot inny niż dana szkoła,
w tym w szczególności przez MEN, kuratoria oświaty
i organy prowadzące.
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Zastosowanie TIK dodatkowe możliwości rozwoju 
dla uczniów tylko jeżeli jest wpisane w podejście 
pedagogiczne skoncentrowane na potrzebach 
uczniów i obejmujące aktywne techniki uczenia się. 
W szkołach jest za mało komputerów by 
uczniowie mogli uczyć się pracując na nich. 
Zakup komputerów do wszystkich klas byłby 
nieoptymalny. Wielu uczniów ma komputer 
w domu, ale są uczniowie, którzy ich nie mają. 
Możliwości uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych są ograniczone wykluczeniem 
transportowym. 
Poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli 
jest zróżnicowany i często za niski. Platforma 
epodreczniki.pl w ograniczonym stopniu 
wykorzystywała możliwości stwarzane przez 
technologie ale jest rozwijana. 

- Wyposażenie każdego ucznia, który jeszcze nie 
ma komputera, w komputer nie współdzielony 
członkami rodziny. 
- Doposażenie szkół zwłaszcza podstawowych 
w laptopy lub tablety, które mogłyby być 
wypożyczane pomiędzy klasami. 
- Do czasu powszechnego wyposażenia 
w komputery –udostępnienie uczniom pracowni 
informatycznych po lekcjach (z opieką nauczyciela) 
- Zwiększenie możliwości współpracy użytkowników 
na platformie epodreczniki.pl 

Rozwijanie możliwości interakcji użytkowników 
na platformie epodreczniki.pl, w tym: 
- możliwości monitorowania pracy ucznia przez 
nauczyciela 
- wspólnej pracy uczniów nad danym e-materiałem 
np. wspólne rozwiązywanie zadania, wspólna 
edycja materiału np. dodawanie notatek itp. 

Brakuje danych o liczbie nauczycieli od roku 
szkolnego 2018/2019. Takie dane są gromadzone 
w Systemie Informacji Oświatowej. 
W przestrzeni publicznej pojawiają się pojedyncze 
informacje o odchodzeniu nauczycieli z zawodu 
wskutek obciążeń spowodowanych m. in. niedo-
finansowaniem, wymogami administracyjnymi, 
reformą sieci szkolnej, reformą programową 
i pandemią koronawirusa. Na ten problem zwraca 
też uwagę Rada UE w rekomendacjach krajowych. 

Publikacja danych statystycznych z SIO podobnie 
jak do roku 2017/2018. 
Zapobieganie odchodzeniu nauczycieli z zawodu. 

Gromadzenie przez organy prowadzące i MEN 
(np. w ramach rozwoju i integracji SIO) danych 
o nieobsadzonych etatach nauczycielskich 
z informacją o przedmiocie nauczania. 
Przeprowadzenie wśród szkół i nauczycieli 
badań nt. motywacji do podejmowania 
zawodu nauczyciela i pozostawania w nim lub 
rezygnacji, w tym identyfikacja niezbędnych 
zmian z wyróżnieniem co najmniej następujących 
grup czynników: organizacja pracy szkoły, 
relacje w zespole, kompetencje nauczycieli, 
wynagrodzenia, uproszczenia sprawozdawczości. 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Przyjmowane w polskim systemie oświaty 
rozumienie edukacji włączającej jest nadal węższe 
od stosowanego przez Komisję Europejską i nie 
wykorzystuje pełni potencjału wyrównywania 
szans. Projekt „Modelu Edukacji dla Wszystkich” 
na obecnym etapie rozwoju proponuje 
komplaksowe działania dla uczniów ze SPE, ale 
nie proponuje konkretnych działań dla uczniów 
mających niższe szanse edukacyjne s innych 
przyczyn. Podobnie wąskie ujęcie jest widoczne we 
wstępnych założeniach KPO EFS+. 

Wypracowanie kompleksowego wsparcia 
w KPO EFS+ dla edukacji dla wszystkich (dawniej: 
włączającej) opartego na jej całościowym 
rozumieniu jako równych szans i włączenia 
każdego ucznia bez względu na jego cechy, 
w tym w szczególności pokonywanie barier 
związanych z niekorzystnym statusem społeczno-
ekonomicznym, pełne uczestnictwo w edukacji 
dzieci których ojczystym językiem nie jest polski 
(migrantów i Romów), tworzenie w szkole 
bezpiecznego i wspierającego rozwój środowiska 
dla wszystkich uczniów bez względu na ich cechy, 
w tym zapobieganie dyskryminacji, zapewnienie 
zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych 
w zakresie rozwoju uczniów o najwyższych 
kompetencjach (tzw. uczniów „zdolnych”), 
zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia 
uczniom doświadczającym ograniczeń w związku 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
wzmacnianie szkół jako środowisk zdrowego 
rozwoju emocjonalno-społecznego w tym 
redukujących stres i zapewniających pomoc 
psychologiczną. 

Modyfikacja zapisów KPO EFS+ dot. ujęcia edukacji 
włączającej jako szeroko rozumianej edukacji 
wyrównującej szanse, nie tylko adresowanej do 
dzieci ze SPE. Ustalenie, w jakim zakresie i w jakich 
obszarach KPO EFS+ będzie środkiem do wdrożenia 
„Modelu Edukacji dla Wszystkich”. 
Wypracowywanie planowanych w KPO EFS+ 
zasobów wspierających edukacjeę włączającą tylko 
w odniesieniu do szczególnych potrzeb istotnie 
wymagających odrębnych materiałów. 
Włączenie koncepcji edukacji włączającej do 
wszystkich tworzonych metod, narzędzi i zasobów 
edukacyjnych projektowanych w ramach 
– przyjmowanie perspektywy dostępności 
i inkluzywności rozumianej na wzór „projektowania 
uniwersalnego”, jako planowanie i upewnianie się, 
czy dane rozwiązanie uwzględnia zróżnicowane 
potrzeby uczniów, nie tylko potrzeby wynikające ze 
SPE. 

Planowanie edukacji przedszkolnej dla dzieci ze SPE 
w tym niepełno-sprawnościami jest utrudnione ze 
wzgl. na braki danych nt: liczby dzieci orzeczeniem 
lub opinią poradni wg pojedynczych roczników 
wieku i rodzaju SPE, liczby dzieci z opinią poradni 
objętych wychowaniem przedszkolnym, miejsc dla 
dzieci ze SPE w przedszkolach specjalnych i ogólno-
dostępnych, nauczycieli z kwalifikacjami do pracy 
z dziećmi z poszczególnymi SPE. 

Wprowadzenie do statystyki publicznej 
gromadzonych w SIO wymienionych danych. 
Monitorowanie w SIO w ujęciu gminnym liczby 
miejsc dla dzieci wg rodzaju SPE w przedszkolach 
ogólnodostępnych oraz liczby nauczycieli 
z określonymi rodzajami kwalifikacji do pracy 
z dziećmi z poszczególnymi SPE. 

Rozwój SIO i nowego zintegrowanego systemu 
informatycznego przy wsparciu EFS (lub EFRR 
w ramach PO PC), oraz udostępnianie za pomocą 
strony CIE oraz GUS danych w zakresie opisanym 
w rekomendacji. 

Źródło: opracowanie własne 
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 5.8.3. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 19. Rekomendacje dla komplementarnej polityki krajowe j- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i innowacyjne narzędzia w oświacie 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

W związku z niewystarczającym dostępem Zapewnienie komputera osobistego Rekomendacja wymaga MEN 
uczniów do komputerów i Internetu dla każdego ucznia który go nie ma, natychmiastowego wdrożenia, może to 
w tym brakiem komputerów, zbyt lub w którego domu jest za mało być np. kontynuacja programów „Zdalna 
starym sprzętem lub koniecznością komputerów co ogranicza możliwości szkoła” i „Zdalna szkoła+”. 
współdzielenia komputerów z innymi udziału danego ucznia w edukacji zdalnej. - Pilne pozyskanie informacji 
członkami rodziny część uczniów nie o zapotrzebowaniu ze szkół 
ma warunków do pełnego uczestnictwa z pośrednictwem kuratoriów oświaty 
w edukacji zdalnej wymuszonej pandemią - Oszacowanie na podstawie danych 
COVID-19. Sytuacja ta powoduje cząstkowych zapotrzebowania 
i pogłębia nierówności edukacyjne. na urządzenia by określić budżet 

interwencji. 
- Pilne opracowanie minimalnej 
specyfikacji technicznej 
i zakup komputerów przez MEN dla 
potrzebujących uczniów ze środków 
budżetowych, z możliwością ew. 
refinansowania z EFRR. Duże państwowe 
zamówienie pozwoli obniżyć koszty 
i usprawnić dystrybucję. 
– Przekazanie urządzeń szkołom, 
a przez szkoły uczniom (rozwiązanie 
lepiej docierające do wszystkich 
potrzebujących). 
Alternatywnie: refundacja określonej 
kwoty rodzinom po zakupie urządzeń. 
Nie należy wypożyczać urządzeń, bo do 
czasu ukończenia przez uczniów szkoły 
parametry sprzętu się dezaktualizują. 



162 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
PO

RT
 K

O
ń

CO
W

y

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

Obniża się udział nakładów publicznych 
na edukację w relacji do PKB. 
Znacząco zmniejszył się udział oświatowej 
części subwencji ogólnej w wydatkach 
samorządów na oświatę. 
Wynagrodzenia nauczycieli (zwłaszcza 
poczatkujących) stają się coraz bardziej 
nieatrakcyjne w porównaniu do średnich 
wynagrodzeń specjalistów na rynku 
pracy. Lokalnie występują trudności 
w obsadzeniu etatów nauczycielskich. 
Utrzymuje się negatywna selekcja do 
zawodu nauczyciela. 

Wzrost subwencji oświatowej. 
Podjęcie działań zwiększających 
motywację nauczycieli do wyboru zawodu 
i pozostawania w nim, w tym 
- kontynuacja wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli, zwł. tych na najniższych
szczeblach awansu zawodowego, tak by
nie odbiegały one co najmniej od średniej
wynagrodzeń rynkowych specjalistów
z wyższym wykształceniem;
- Zwiększenie autonomii pracy nauczycieli,
w tym poprzez opracowanie nowej mniej
obciążającej podstawy programowej.
- Wzmocnienie relacyjnego wymiaru
pracy nauczycieli w tym współpracy
w zespole nauczycielskim
- Zmniejszenie obciążeń
administracyjnych, w tym wsparcie TIK
i personelu pomocniczego.
- Działania komunikacyjne wobec opinii
publicznej zwiększające świadomość
na temat pracy nauczycieli.

- Odpowiednie akty prawne (ustawa
budżetowa, rozporządzenia dot.
wynagrodzeń, podstawy programowej)
- Wsparcie szkoleniowe i metodyczne dla
współpracy nauczycieli.
- Rozwój sprawnych, zintegrowanych
narzędzi administracyjnych
i sprawozdawczych w podejściu
przyjaznym dla użytkownika,
usprawniającym pracę.
- Pozytywny przekaz MEN na temat
wartości pracy nauczyciela.

MEN, MF 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

Prowadzone w MEN prace nad Modelem 
Edukacji dla Wszystkich (MEW) 
zaowocowały wypracowaniem projektu 
ogólnych założeń i rekomendacji. 
Na poziomie planowanych działań 
utrzymuje się rozbieżność pomiędzy 
rozumieniem edukacji włączającej 
w szerokim sensie przez Komisję 
Europejską, a jej węższym ujęciem przez 
MEN skoncentrowanym głównie na SPE. 

Rozwój Modelu Edukacji dla Wszystkich 
(MEW), w tym wypracowanie 
kompleksowego rozumienia 
i wsparcia edukacji włączającej. Przez 
kompleksowość należy rozumieć: 
- wszystkie przesłanki nierówności 
szans edukacyjnych i dyskryminacji 
(w tym SPE, status społeczno-
ekonomiczny, różnice kulturowe, płeć, 
orientację psychoseksualną, religię lub 
bezwyznaniowość i in.) 
- wszystkie poziomy edukacji: od 
przedszkolnej po uczenie się przez całe 
życie. 
- zaangażowanie i budowanie 
świadomości oraz stosowanie rozwiązań 
na wszystkich szczeblach zarządzania 
oświatą: MEN i kuratoria, organy 
prowadzące, województwa, szkoły 
i placówki oraz ich organy w tym 
samorząd uczniowski i rada rodziców 
- ścisłe powiązanie z planowaniem 
i wdrażaniem polityki włączenia 
społecznego, rodzinnej, zdrowotnej, 
migracyjnej. 

Kontynuacja współpracy MEN z KE 
w ramach Programu Wsparcia Reform 
Strukturalnych Komisji Europejskiej. 
Wypracowanie założeń i opracowanie 
ścieżki dojścia do modelu edukacji 
zapewniającej równe szanse i równe 
traktowanie wszystkim uczniom bez 
względu na ich cechy. 
Opracowanie wdrażających taki model 
rozwiązań prawnych, instytucjonalnych 
i wsparcia zwł. metodycznego dla 
nauczycieli. 

MEN 
współpraca z MRPiPS, MZ, 
MSWiA 



164 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
PO

RT
 K

O
ń

CO
W

y

 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

Wzrasta liczba dzieci i młodzieży 
z problemami psychicznymi, na które 
składają się czynniki pozaszkolne i szkolne. 
Przybywa uczniów doświadczających 
poważnego stresu szkolnego, pogarszają 
się relacje pomiędzy uczniami oraz 
uczniami a nauczycielami. 
W obecnym kształcie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej poradnie 
mają niewystarczające zasoby by 
odpowiedzieć na potrzeby rosnącej 
liczby dzieci wymagających pomocy, 
natomiast w szkołach i placówkach 
oświatowych niewystarczający jest dostęp 
do psychologów i pedagogów. Stan ich 
zatrudnienia zarówno w szkołach jak 
i PPP nie wystarcza np. do prowadzenie 
pogłębionej diagnozy funkcjonalnej 
i współpracy pomiędzy szkołą, PPP, 
dzieckiem i rodziną. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zapowiedziało w 2019 r. zatrudnienie 
psychologa w każdej szkole. 
Część zadań w zakresie wsparcia 
psychologicznego dzieci i młodzieży 
realizują poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, a część – system opieki 
zdrowotnej. Działania te nie są w pełni 
wzajemnie dopasowane. 

Rekomenduje się by w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej została 
zaplanowana interwencja obejmująca 
kolejno: 
1. Realizację planu zatrudnienia 
psychologa lub pedagoga w każdej szkole 
w adekwatnym wymiarze etatu; 
2. Określenie zadań systemu opieki 
zdrowotnej i systemu oświaty, ich 
spójność, demarkację i finansowanie; 
3. Określenie zadań szkoły, PPP i innych 
podmiotów w tym CSWEW SCWEW 
w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, wsparcia uczniów 
i nauczycieli, w tym określenie, zakresie 
wsparcie jest udzielane w szkole i w jaki 
sposób podmioty współpracują. 
4. Opracowanie i wprowadzenie 
jako powszechnie obowiązujących 
standardów pomocy PP – jedynie wraz 
z zagwarantowaniem środków z budżetu 
państwa na ich wdrożenie. 
5. Rewizja wielkości zatrudnienia 
w PPP, np. przeniesienie części 
pracowników do szkół lub 
wykorzystanie uwolnionych w PPP 
zasobów do realizacji nowych zadań, 
w tym m. in. do badań przesiewowych, 
diagnostycznych i prowadzenia działań 
rehabilitacyjno-kompensacyjnych. 

Opracowanie założeń systemu 
zapewniania zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży we współpracy MEN 
i Ministerstwa Zdrowia, a równocześnie, 
nie czekając aż wspólny plan powstanie, 
zatrudnienie psychologa w każdej 
szkole w adekwatnym wymiarze etatu 
sfinansowane z budżetu państwa. 

Następnie prace nad dalszymi 
rekomendowanymi działaniami we 
współpracy MEN i ORE. 

MEN, MZ 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

Podstawa programowa z jednej strony 
jest zbyt wymagająca dla wielu uczniów 
a z drugiej – w ocenie części nauczycieli 
akademickich – nie przygotowuje 
dostatecznie do studiów. 
W ramach pracy nad „Modelem Edukacji 
dla Wszystkich” w MEN zgłoszono 
koncepcję podstawy modułowej – 
zawierającej treści osiągalne dla każdego 
i te bardziej zaawansowane, koncepcji 
tj, nie popiera jednak inny departament 
MEN odpowiedzialny za podstawę 
programową. 

Różnicowanie wymagań w ramach 
średniej edukacji ogólnej, tak aby 
pozwalała zdobyć wspólne kompetencje 
kluczowe oraz przygotować się do 
dalszego kształcenia na różnych 
poziomach, a nie tylko na studiach 
o profilu akademickim 

Przykładowo można rozważyć 
wyodrębnianie w podstawie programowej 
wymagań wspólnych i zaawansowanych 
„proakademickich”, dopracowywanie 
wymagań dla podstawowego 
i rozszerzonego poziomu matury, 
zwiększenie i szersze wykorzystywanie 
godzin do dyspozycji dyrektora 
pozwalających na różnicowanie profili 
klas, itp. lub nawet podjęcie refleksji nad 
tworzeniem pośredniego etapu edukacji 
pomiędzy średnim a wyższym (np. 
dodatkowego roku po którym zdawano 
by maturę rozszerzoną) inspirując 
się rozwiązaniami z innych państw 
europejskich np. Francji. 

MEN 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat zaleceń 

Dostęp do edukacji przedszkolnej Zwiększanie sieci przedszkolnej Tworzenie placówek wychowania 
i poziom uczestnictwa w niej na obszarach (zapewnianie placówek i kadry) zwł. przedszkolnego na obszarach nisko 
wiejskich jest nadal niewystarczający. na obszarach wiejskich. 

W kolejnych latach objęcie pięciolatków 
i następnie czterolatków obowiązkiem 
przedszkolnym. 

zurbanizowanych po analizie potrzeb 
przeprowadzonej na poziomie gmin 
i powiatów. 
Po przeprowadzeniu (rekomendowanych 
w ramach RPO) działań zwiększających 
świadomość wartości edukacji 
przedszkolnej oraz zapewnieniu 
odpowiedniej bazy lokalowej 
i dostępności transportowej objęcie 
pięciolatków i następnie czterolatków 
obowiązkiem przedszkolnym. 

Brakuje dDanyche w ramach statystyki 
publicznej są niewystarczająco 
szczegółowe by móc pozwalających 
ustalić skalę występowania i zaspokojenia 
specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
a nawet liczbę nauczycieli i uczniów 
w 2019 r. 

Poprawa monitorowania oświaty 
w ramach SIO i otwartość danych, w tym: 
powrót do udostępniania danych z SIO 
co najmniej w postaci takich zestawień, 
w jakich były udostępniane do 2018 r. 
(CIE, GUS), monitorowanie stanu, potrzeb 
i deficytów kadrowych w tym danych 
o nieobsadzonych etatach nauczycielskich
z informacją o przedmiocie nauczania,
jak również monitorowanie danych
(w ujęciu gminnym lub powiatowym) dot.
liczby dzieci z orzeczonymi określonymi
typami SPE i liczby nauczycieli
przedszkolnych i szkolnych mających
specyficzne kwalifikacje do pracy
z dziećmi z określonymi typami SPE w tym
niepełnosprawności.

Uszczegółowienie zakresu danych w SIO 
lub nowym systemie. 
Publikacja zestawień przez CIE i GUS 

MEN 

Źródło: opracowanie własne 
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5.9 SzkOlnictwO branżOwe, uczenie Się przez całe życie, 
SpójnOść z rynkiem pracy 

5.9.1. Ocena planowanego wsparcia - spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Jakie działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu zapewnienia pełniejszego 
wykorzystania potencjału osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, m.in. osób naj-
bardziej oddalonych od rynku pracy, osób z niepełnosprawnościami, osób obcego pochodzenia na polskim 
rynku pracy, w szczególności w zakresie rozwoju kwalifikacji, potwierdzenia kwalifikacji i zapewnienia pracy 
w zawodach deficytowych, lub kluczowych dla gospodarki (…)? 

Planowane wsparcie dzieli się na trzy części. Pierwsza dotyczy usprawnienia i uatrakcyjnienia szkolnictwa 
branżowego we współpracy i w odniesieniu do wymagań rynku pracy oraz wzmocnienia doradztwa zawo-
dowego, druga – kształcenia osób dorosłych (w tym wzmocnienie koordynacji, prowadzenie i dalszy rozwój 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wdrażanie systemowych rozwiązań wynikających ze strategii 
umiejętności), trzecia – adaptacyjności przedsiębiorstw i usług rozwojowych. 

Pozytywnie należy ocenić wszelkie działania mające na celu dalsze wzmacnianie kontaktu pracodawców ze 
szkołami. Jednym z nich jest wdrożenie rządowego portalu wspierającego kontakt pracodawców i szkół. Jest 
to działanie zasadne ze względu na fakt, iż dotychczas podobne platformy funkcjonowały w sposób rozpro-
szony. Jednakże jego sukces zależy od faktycznego wykorzystania tego portalu przez szkoły i pracodawców, 
konieczne jest więc stworzenie zachęt do korzystania z niego, przede wszystkim przez pracodawców. 

Konieczne jest także uzupełnienie proponowanych działań o wsparcie kształcenia online w szkołach zawo-
dowych/branżowych, a w szczególności tworzenie aplikacji, platform i innych narzędzi zdalnego kształcenia 
zawodowego zgodnie ze specyfiką danych szkół/branż. 

Ze względu na systemowy i komplementarny charakter ww. działań, należy zapewnić, by poszczególne dzia-
łania dotyczące kształcenia i doradztwa zawodowego, realizowane na poziomie krajowym w ramach Osi 
III, nie były realizowane w sposób „silosowy”, odrębny, ale skoordynowany i w pełnej komunikacji między 
zespołami zajmującymi się poszczególnymi działaniami. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest realizacja jednego, dużego projektu obejmującego różne kwestie 
związane z kształceniem zawodowym i komplementarnego z przedsięwzięciami na poziomie krajowym 
dotyczącymi kształcenia i szkolenia dorosłych (ZSK, BUR i in.) oraz doradztwa. Rozwiązaniem do rozważenia 
jest stworzenie osobnej instytucji międzyresortowej (na bazie odpowiednich departamentów MEN, ORE 
i PARP) mającej na celu systemowe wspieranie i wzmacnianie jakości kształcenia – zarówno zawodowego, 
jak i kształcenia dorosłych – oraz doradztwa zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, a także 
prognozy i monitoring w tym zakresie. Konieczne jest jednocześnie – poza EFS – dokonywanie dalszych 
zmian systemowych, mających na celu uelastycznienie kształcenia zawodowego (w tym podstaw progra-
mowych), uzupełnianie go o kształcenie krótkoterminowe i nieformalne oraz walidację w ramach ZSK oraz 
zwiększanie zachęt finansowych dla pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi, uczelniami 
i instytucjami kształcenia i szkolenia dorosłych. 

Takie systemowe działania pozwolą na stopniowe dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy, a co za tym idzie, do większego dostosowania popytu i podaży na rynku pracy, także w sytuacji ewen-
tualnych kolejnych zagrożeń pandemicznych. 
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W zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych pozytywnie należy ocenić fakt, że kontynuowane będzie działa-
nie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, przede wszystkim rozwój walidacji. Nacisk należy położyć także 
na możliwe uproszczenie procedur związanych z ZSK (vide np. badanie „Małopolski pilotaż elementów 
zintegrowanego systemu kwalifikacji – suplement”) i upowszechnienie ZSK wśród pracodawców. Przeprowa-
dzone badania jakościowe wskazują, że ważne jest zapewnienie komplementarności ZSK z działaniami BUR, 
wdrażaniem ZSU 2030 i z innymi przedsięwzięciami w ramach Osi III. 

Proponowane działania związane z systemowym wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 
odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby. Podobnie jak wskazano wcześniej przy okazji omawiania działań 
w obszarze kształcenia zawodowego, potrzebne są tu rozwiązania trwałe, komplementarne, niesilosowe 
i skoordynowane. Planowane do stworzenia „mechanizmy współpracy i koordynacji wdrażania Zintegro-
wanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie centralnym i regionalnym” mogłyby stanowić podwaliny 
pod stworzenie wyżej opisywanej instytucji wspierającej z poziomu centralnego kształcenie zawodowe oraz 
kształcenie i szkolenie dorosłych na rzecz rynku pracy. 

Pozytywnie należy ocenić plany dalszego rozwoju Bazy Usług Rozwojowych, dobrze ocenianej w bada-
niach ewaluacyjnych, jednak kierunki działań w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw należy uzupełnić 
o działania związane z tworzeniem w środowisku pracy przestrzeni do rozwoju kadr – zarówno poprzez
wspieranie długofalowych planów rozwoju, jak i systemowe wsparcie tych procesów kształceniowych,
które już zachodzą w środowisku pracy, a o których mówi cytowany raport BKL 2018 (mentoring, coaching,
obserwacja, uczenie się w zespołach) i innych (szkolenia wewnętrzne wszelkiego rodzaju). Brakuje także –
jak wskazują eksperci w metodzie delfickiej – wyraźnego odniesienia do takich priorytetowych kierunków
rozwoju społecznego i gospodarczego, jak “green deal”, wyzwania globalne - klimatyczne, społeczne, ekono-
miczne i zdrowotne (w tym pandemia).
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5.9.2. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

W jaki sposób można zapewnić wysoką jakość efektów uczenia się osiąganych w ramach szkoleń EFS? 

Tabela 20. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia- szkolnictwo branżowe, uczenie się przez całe życie, 
spójność z rynkiem pracy411 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Wysoki poziom 
zatrudnienia 
na czas określony oraz 
samozatrudnienia. 
Jednocześnie pandemia 
COVID-19 wymusza 
konieczność zwiększenia 
elastyczności form 
zatrudnienia. 

Nowe działania na rzecz 
elastyczności pracy 
Zmiany prawne mające 
na celu rozwój stabilnych, 
długoterminowych 
i elastycznych form 
zatrudnienia. 

- rozwiązania systemowe na rzecz elastyczności
zatrudnienia i pracy zdalnej
Długofalowe działania mające na celu poprawę
sytuacji pracowników w przedsiębiorstwach,
nieograniczające się do już zaplanowanych działań
związanych z wprowadzaniem elastycznych form
zatrudnienia, ale obejmujące także wzmocnienie
pracodawców w zakresie długofalowego
planowania rozwoju kadry (w tym szkoleń),
tworzenia przestrzeni do ciągłego uczenia się,
poprawy dobrostanu pracowników i work-life
balance (co będzie sprzyjać wzmocnieniu ich
kompetencji i bardziej wydajnemu kształceniu
i szkoleniu dorosłych).

Niski odsetek 
przedsiębiorstw 
zapewniających 
pracownikom 
kształcenie formalne 
i nieformalne. 
Niewielu pracowników 
uczestniczy 
w szkoleniach 
związanych z pracą, 
finansowanych przez 
pracodawcę. 

Wzmocnienie 
kształcenia zawodowego 
organizowanego lub 
finansowanego przez 
przedsiębiorców. 

Systemowe wsparcie dla przedsiębiorstw, 
placówek kształcenia zawodowego oraz kształcenia 
i szkolenia dorosłych we wdrażaniu zdalnych form 
pracy oraz kształcenia online zarówno w postaci 
nauczania zdalnego, jak i innych form (filmów, gier 
edukacyjnych, kursów i szkoleń multimedialnych, 
platform takich jak np. Udemy czy Coursera, form 
mieszanych, wykorzystujących platformy zdalnej 
komunikacji takie jak Zoom czy Google Meet, 
rozpowszechnione w dobie pandemii). 

411Przykładem dobrej praktyki może być projekt Culinary Excellence, realizowany przez ORBIS i Zespół Szkół Gastronomicznych we 
Wrocławiu: „Główną ideą jest promocja patrona projektu oraz umożliwienie uczniom nauki od doświadczonych szefów kuchni. War-
sztaty szkoleniowe adresowane są do uczniów klas technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i prowadzone 
przez szefów kuchni największych wrocławskich hoteli. Warsztaty realizowane są w konwencji rywalizacji drużynowej. Zwycięzcom 
gwarantuje się udział w kolejnym etapie, na którym włączeni zostają do grona uczestników wewnętrznych warsztatów Grupy Hote-
lowej Orbis, gdzie o zwycięstwo konkurują bezpośrednio z profesjonalnymi kucharzami”, za: Współpraca szkolnictwa zawodowego 
z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim, Biostat 2019. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Problemy rozwojowe 
szkolnictwa 
branżowego: 
kryzys kadrowy, 
negatywne stereotypy, 
niewystarczająca jakość 
kształcenia. 

Podjęcie działań 
na rzecz systemowego 
wzmocnienia 
szkolnictwa branżowego, 
wzmocnienia jakości 
kształcenia i kadr 
nauczycielskich. 

- programy doskonalenia nauczycieli, zwłaszcza
nauczycieli zawodu;
- zachęty finansowe dla doświadczonych
specjalistów niebędących nauczycielami, chcących
przekazywać wiedzę uczniom (np. ogólnopolski
program dla doświadczonych pracowników
przedsiębiorstw, chcących przekazać wiedzę
młodzieży uczącej się w szkołach branżowych np.
w formie warsztatów uzupełniających kształcenie
formalne)411; 

- rozwój systemowych rozwiązań na rzecz
kształcenia zawodowego online.

Utrzymujący się 
problem niskiego 
poziomu uczestnictwa 
dorosłych w kształceniu 
i szkoleniu, zwłaszcza 
w grupie seniorów 
i w edukacji 
pozaformalnej. 

Wzmocnienie instytucji 
kształcenia i szkolenia 
dorosłych i odbiorców 
kształcenia. 
Rozwój kształcenia 
całożyciowego przy użyciu 
narzędzi formalnych 
i nieformalnych. 

- kompleksowe programy wsparcia kształcenia
i szkolenia dorosłych, zwłaszcza pozaformalnego np.
w zakresie rozwijania edukacji zdalnej, nowych form
edukacji (takich jak guided on-the-job training (GJT),
job rotation, exchanges or secondments, training at
conferences, workshops, trade fairs and lectures,
learning/quality circles, self-directed learning),
- systemowe rozwiązania z zakresu doradztwa
zawodowego i w zakresie kształcenia całożyciowego
dla osób dorosłych pragnących wzmocnić swoje
kwalifikacje
- Wzmocnienie sektora usług rozwojowych w celu
przejścia od tradycyjnej i sformalizowanej wizji
kształcenia i szkolenia dorosłych w długotrwałych
formach do wizji nowoczesnej, w której kształcenie
jest elementem codziennego życia i pracy
i łączy wiele krótkich form, przy wykorzystaniu
procesów już zachodzących i w synergii
z pracodawcami (uczenie się wzajemne w pracy,
uczenie się od innych osób (rodziny, znajomych,
współpracowników), uczenie się w internecie
z filmów instruktażowych, stron, kursów);
działania systemowe związane z rozwojem
i upowszechnieniem tzw. mikrokwalifikacji (micro-
credentials), rozwijanych obecnie w UE w ramach
European Education Area

Niewystarczające efekty Monitorowanie efektów Prowadzenie na poziomie centralnym badań 
szkolenia w ramach szkolenia ewaluacyjnych i monitoringowych efektów szkoleń 
programów EFS realizowanych z BUR. Wyniki badań powinny 

być dostępne publicznie, a rekomendacje do 
zmian powinny być przekazywane podmiotom 
realizującym usługi rozwojowe. 

411 przykładem dobrej praktyki może być projekt culinary Excellence, realizowany przez oRBIS i Zespół Szkół Gastronomicznych we 
wrocławiu: „Główną ideą jest promocja patrona projektu oraz umożliwienie uczniom nauki od doświadczonych szefów kuchni. war-
sztaty szkoleniowe adresowane są do uczniów klas technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i prowadzone 
przez szefów kuchni największych wrocławskich hoteli. warsztaty realizowane są w konwencji rywalizacji drużynowej. Zwycięzcom 
gwarantuje się udział w kolejnym etapie, na którym włączeni zostają do grona uczestników wewnętrznych warsztatów Grupy Hote-
lowej orbis, gdzie o zwycięstwo konkurują bezpośrednio z profesjonalnymi kucharzami”, za: współpraca szkolnictwa zawodowego 
z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim, Biostat 2019. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Aktualnie poradnictwem 
objęte są osoby 
bezrobotne i uczniowie, 
niekiedy także osoby 
wykluczone społecznie 
lub zagrożone 
wykluczeniem 
w ramach różnorodnych 
i krótkotrwałych 
projektów NGO. Brak 
jest swobodnego 
dostępu do usług 
poradnictwa 
zawodowego dla 
pracujących dorosłych 

Systemowe rozwiązania 
na rzecz doradztwa 
zawodowego dla osób 
dorosłych 

Wypracowanie systemu doradztwa zawodowego 
dla osób dorosłych i wdrożenie go przy pomocy 
finansowania z programów regionalnych 

Istnieją bariery 
utrudniające osobom 
z niepełnosprawnościami 
zdobycie kwalifikacji 
zgodnych z potrzebami 
rynku pracy 

Konieczny jest 
rozwój doradztwa 
zawodowego dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Systemowy rozwój doradztwa i poradnictwa 
zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, 
z uwzględnieniem zainteresowań zawodowych, 
predyspozycji zawodowych oraz zdolności 
zawodowych 

Rosnąca migracja 
do Polski może 
wypełnić lukę 
kompetencyjną, jednak 
imigranci spotykają 
się z szeregiem 
barier (prawnych, 
organizacyjnych, 
językowych) 

Konieczne jest ułatwienie 
uznawalności kwalifikacji 
imigrantów w Polsce 

Rozwój ZSK w kierunku uznawalności i walidacji 
kwalifikacji imigrantów. 
Działania systemowe związane z rozwojem 
i upowszechnieniem tzw. mikrokwalifikacji 
(micro-credentials), rozwijanych obecnie w UE 
w ramach European Education Area, skierowane do 
imigrantów. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.9.3. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 21. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej - szkolnictwo branżowe, uczenie się przez całe 
życie, spójność z rynkiem pracy 

Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń poza 
interwencją EFS 

Pogorszenie sytuacji 
przedsiębiorstw ze względu 
na COVID – zwłaszcza w branżach 
takich jak gastronomia, branża 
turystyczna, kultura, rozrywka, 
transport, usługi. 
Jedynie 10,2% pracowników 
przeszło na pracę zdalną. 
Najmniej osób podejmuje taki 
krok w województwach słabszych 
gospodarczo, pozbawionych 
silnego ośrodka miejskiego. 
Sytuacja przedsiębiorstw i ich 
rozwój jest nierównomierny 
– pogłębia się różnica między 
silniejszymi a słabszymi regionami 

Rekomenduje się realizację 
interwencji przygotowującej 
na przyszłe podobne zagrożenia 
lub radzenie sobie w sytuacji 
obecnego zagrożenia (jeżeli 
pandemia będzie trwała), 
obejmującej: 
- wsparcie dla zwiększania 
adaptacyjności; 
- wsparcie dla przechodzenia 
na pracę zdalną. 
Przy działaniach mających 
na celu rozwój przedsiębiorczości 
w ramach EFS należy zatem 
w kolejnej perspektywie 
programowania priorytetowo 
potraktować województwa 
słabsze gospodarczo z mniejszymi 
miejscowościami (np. lubuskie, 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-
mazurskie, opolskie). 

Dotacje lub instrumenty zwrotne 
na inwestycje w narzędzia 
do zdalnej pracy, oraz 
wypracowywanie innowacyjnych 
narzędzi w tym zakresie. 

Brak integracji/koordynacji 
między doradztwem zawodowym 
w obszarze rynku pracy 
a doradztwem zawodowym 
w obszarze edukacji. 

Wzmocnienie koordynacji/ 
integracji doradztwa zawodowego 
w obszarze edukacji i rynku pracy. 

Stworzenie instytucji 
koordynującej działania związane 
z doradztwem zawodowym 
w obszarze edukacji i rynku 
pracy oraz integrującej działania 
doradcze i edukacyjne. 

Wysoki poziom zatrudnienia 
na czas określony oraz 
samozatrudnienia. Jednocześnie 
pandemia COVID-19 wymusza 
konieczność zwiększenia 
elastyczności form zatrudnienia. 

Nowe działania na rzecz 
elastyczności pracy 
Zmiany prawne mające 
na celu rozwój stabilnych, 
długoterminowych i elastycznych 
form świadczenia pracy 
(ułatwienie pracy zdalnej, pracy 
w nietypowych godzinach itp.). 

Wypracowanie przy współpracy 
pracodawców, pracowników 
i partnerów społecznych zmian 
w prawie promujących stabilne 
i elastyczne zatrudnienie, 
zapewniające bezpieczeństwo. 

Systemowe bariery we 
współpracy pracodawców i szkół 
zawodowych. 

Poprawa sytuacji w zakresie 
współpracy pracodawców i szkół 
zawodowych. 

Ograniczenie barier prawnych 
i organizacyjnych utrudniających 
szybkie tworzenie kierunków 
kształcenia. 

Kryzys kadrowy w szkolnictwie 
zawodowym. 

Stworzenie warunków do 
zwiększenia ilości kadry 
nauczycieli zawodu. 

Zwiększenie finansowania 
szkolnictwa zawodowego 
branżowego (w tym wynagrodzeń 
nauczycieli). 

Rosnąca migracja do Polski może 
wypełnić lukę kompetencyjną, 
jednak imigranci spotykają się 
z szeregiem barier (prawnych, 
organizacyjnych, językowych). 

Zniesienie barier dla imigrantów 
na rynku pracy 

Uproszczenie procedur uznawania 
kwalifikacji imigrantów w Polsce 

Źródło: opracowanie własne 
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5.10	 Szkolnictwo wyżSze i nauka 

5.10.1 Ocena planowanego wsparcia - spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Jakie działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu zapewnienia pełniejszego 
wykorzystania potencjału (…) osób obcego pochodzenia na polskim rynku pracy, w szczególności w zakresie 
rozwoju kwalifikacji, potwierdzenia kwalifikacji i zapewnienia pracy w zawodach deficytowych, lub kluczo-
wych dla gospodarki (…)? 

Zaplanowane wsparcie mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów ma szansę wypo-
sażyć młodych ludzi w umiejętności przydatne na rynku pracy. Dlatego kluczowe jest wzmocnienie współ-
pracy z pracodawcami w zakresie współuczestnictwa w tworzeniu oferty dydaktycznej, realizacji programów 
stażowych, zajęć praktycznych, projektów badawczych czy chociażby wsparcie doktoratów wdrożeniowych. 
Działania te wypływają z coraz wcześniejszego wchodzenia studentów na rynek pracy. Powinny przyczynić 
się do lepszego dostosowania do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, a w konsekwencji do większej 
zatrudnialności absolwentów. 

Aby móc realizować nowe programy rozwoju kompetencji konieczne jest dostosowanie istniejących kie-
runków do potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Oceniono, że efektem interwencji polegającej na rozwoju 
współpracy sektora naukowo-badawczego z gospodarką będzie otwarcie szkolnictwa wyższego na rynek 
pracy i w konsekwencji poprawa jakości kształcenia. Słusznie w tym celu zaprojektowano, by na uczelniach 
stworzyć struktury odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i budowanie sieci powiązań z otocze-
niem społeczno-gospodarczym. 

Z uwagi na zmiany demograficzne (malejącą liczbę studentów) obserwuje się obecnie trend zmierzający 
do umacniania konkurencyjności uczelni. Podejmowane będą działania mające na celu dokonanie grun-
townej zmiany w systemie organizacji szkół wyższych. Założono, że przy pomocy interwencji finansowanej 
z EFS zostaną wsparte zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia oraz kształcenia na odległość. 
Spodziewanymi efektami tak zaplanowanej interwencji będzie poprawa jakości kształcenia w wyniku dosto-
sowywania go do standardów doskonalenia dydaktycznego. W tym celu inwestycje powinny być nakierun-
kowane na podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni (zwłaszcza 
postaw proprzedsiębiorczych). Ważnym aspektem jest również koordynacja doskonalenia kompetencji kadry 
dydaktyczno-naukowej z uwagi na to, by zdobywane umiejętności i kwalifikacje uwzględniały uwarunkowa-
nia zewnętrzne (zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze) i służyły poprawie potencjału kompetencyjnego 
studentów. 

Ponadto interwencja zakłada wsparcie jakości procesów dydaktycznych. Podstawowym obowiązkiem insty-
tucji szkolnictwa wyższego jest zapewnienie, aby wykładowcy akademiccy byli dobrze wykwalifikowanymi 
nauczycielami, a nie tylko specjalistami w danej dziedzinie akademickiej. Posiadanie przez nauczycieli akade-
mickich kwalifikacji merytorycznych i dydaktycznych powinno być ogólnie przyjętym wymogiem. To z kolei 
generuje konieczność zapewnienia im możliwości ustawicznego rozwoju zawodowego. 

W wyniku kryzysu mamy do czynienia z przyśpieszoną transformacją cyfrową uczelni. Rozwój kompetencji 
cyfrowych jest ważny zarówno w przypadku kadr odpowiadających za jakość kształcenia w szkolnictwie 
wyższym jak i niezbędne dla studentów wchodzących na cyfryzujący się rynek pracy412. Dlatego trafnie 
zaplanowano wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych, by absolwenci potrafili dostosowywać profil swoich 

412 Śledziewska K., Włoch R., Kompetencje cyfrowe to tylko pierwszy krok w stronę cyfrowej transformacji, strona internetowa: Kom-
petencje cyfrowe to tylko pierwszy krok w stronę cyfrowej transformacji, [dostęp: 08.11.2020]. 

https://www.delab.uw.edu.pl/kompetencje-cyfrowe-to-tylko-pierwszy-krok-w-strone-cyfrowej-transformacji/
https://www.delab.uw.edu.pl/kompetencje-cyfrowe-to-tylko-pierwszy-krok-w-strone-cyfrowej-transformacji/
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umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców. Należy wspomnieć, że w kwestii wspar-
cia dla osób z niepełnosprawnościami istotne są działania na rzecz integracji cyfrowej, służące likwidowaniu 
wykluczenia cyfrowego poprzez propagowanie i zwiększenie dostępności cyfrowych stron internetowych 
i aplikacji mobilnych. 

Zaplanowano także wsparcie w zakresie poprawy dostępności szkolnictwa wyższego. Mimo wielu działań 
skierowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tych finansowanych z EFS, jak i z subwencji krajo-
wych) wciąż występują bariery w dostępie do edukacji. Interwencja będzie kontynuacją działania założonego 
w Programie Dostępność Plus, polegającego mianowicie na tworzeniu Centrum Dostępności jako jednostki 
wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia. 
Centra będą podejmować współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół wyższych w celu wypra-
cowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersal-
nego413. Uczelnie poprzez dzielenie się swoją wiedzą z przedsiębiorcami przyczynią się do ułatwienia życia 
osób ze szczególnymi potrzebami. 

Projektowana interwencja zakłada również rozwój oferty edukacyjnej szkół wyższych dla osób dorosłych. 
Podejście to spełnia założenie koncepcji uczenia się przez całe życie414. Tego rodzaju kształcenie może 
zwiększyć szanse na utrzymanie lub znalezienie pracy przez migrantów. Programy kształcenia dorosłych 
powinny być powszechnie dostępne (nie tylko dla określonych grup słuchaczy). Szczególnie ważne byłoby 
tutaj prowadzenie szkoleń czy kursów umożliwiających uzyskiwanie uprawnień, w tym zdawanie certyfiko-
wanych egzaminów przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne. Uczelnie powinny rozważyć również szer-
sze wprowadzenie nowej formy zdobywania kompetencji, jaką jest nabywanie kwalifikacji na 5. poziomie 
Polskich Ram Kwalifikacji w ramach tzw. programów kształcenia specjalistycznego. Taka forma kształcenia 
zapewnia równy dostęp do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych poszukiwanych 
na rynku pracy. Kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia 
przez samych słuchaczy są niższe, co ma znaczenie w przypadku np. migrantów znajdujących się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Obszarem, który wymaga dobrze przemyślanej interwencji jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego 
i nauki. Wsparcie zakłada wzmocnienie zdolności instytucjonalnej uczelni w tym obszarze. Powinno zostać 
ukierunkowane na podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu 
obcokrajowców oraz przygotowanie struktury organizacyjnej do obsługi studentów i kadry zagranicznej. 
Kolejnym ważnym rodzajem wsparcia jest rozwój oferty dydaktycznej w zakresie programów międzynaro-
dowych. Działania te zwiększą atrakcyjności uczelni i jej możliwość przyciągnięcia najlepszych studentów zza 
granicy oraz zachęcą do powrotu na macierzyste uczelnie polskich naukowców. 

Rozwój współpracy ponadnarodowej związany jest ściśle ze wsparciem programów mobilności międzyna-
rodowej. Planowana interwencja zakłada poszerzenie oferty i kontynuację obecnie realizowanych progra-
mów mobilności ponadnarodowych, zarówno w ramach studiów jak i praktyk studenckich. Polskie uczelnie 
zyskują wymierne korzyści z oferowanego wsparcia, m.in. w zakresie zwiększenia liczby przyjmowanych 
studentów zagranicznych, którzy poprzez swoje doświadczenia mogą zachęcać polskich studentów do 
angażowania się w projekty i mobilność. Za niezwykle istotne uznać można wsparcie mobilności ponadnaro-
dowej studentów, doktorantów, kadry akademickiej i naukowej. Umożliwia ono wszystkim interesariuszom 
zdobycie cennego doświadczenia międzynarodowego. W trakcie pobytu w uczelni partnerskiej studenci 
mają możliwość skorzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej, nawiązania kontaktów, które mogą sprzyjać 
ich przyszłej karierze zawodowej, nabyciu umiejętności swobodnego poruszania się na rynku pracy. Poprzez 
takie doświadczenia studenci nabywają wiele kompetencji ogólnych oraz poprawiają znajomość języków 
obcych. W przypadku wsparcia mobilności kadry akademickiej i naukowej wyjazd pozwala na czerpanie 
z doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych uczelni, a to może zaowocować dopasowaniem programów 
studiów do wymagań współczesnego rynku pracy oraz rozwijających się nowych technologii415. 

413 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uczelniane centra dostępności, strona internetowa: Uczelniane centra dostępności, 
[dostęp: 08.11.2020]. 
414 Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?, strona internetowa: Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?, [dostęp: 12.12.2020]. 
415 Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Erasmus+, strona internetowa: Erasmus+, [dostęp: 08.11.2020]. 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/uczelniane-centra-dostepnosci
https://kwalifikacje.edu.pl/dlaczego-warto-uczyc-sie-przez-cale-zycie/
https://pg.edu.pl/international/erasmusplus-eps


175 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 

Innym rodzajem wsparcia zaplanowanym w zakresie rozwoju umiędzynarodowienia polskich uczelni jest 
poprawa uznawania kwalifikacji cudzoziemców. Duża liczba zagranicznych studentów (głównie z Europy 
Wschodniej) po uzyskaniu dyplomu polskiej uczelni liczy na podjęcie zatrudnienia w naszym kraju, stąd 
słusznie zakłada się działania mające na celu wzmocnienie rozwiązań zmierzających do uznawania kwalifi-
kacji cudzoziemców, by móc ich zatrzymać na polskim rynku pracy. Wsparcie to powinno zostać skierowane 
w szczególności na migrantów, w tym uchodźców, którzy przyjeżdżając do Polski wnoszą ze sobą doświad-
czenie zawodowe oraz kompetencje i umiejętności zdobyte podczas studiów w kraju pochodzenia, zamie-
rzają szukać możliwości podjęcia studiów, kontynuacji ich oraz wejścia na rynek pracy. Instytucje odpowie-
dzialne za uznawanie kwalifikacji stają przed kluczowymi wyzwaniami w procesie ich oceny. Często wiąże 
się to z brakiem ustalonych procedur i zasad uznawania kwalifikacji nieudokumentowanych, dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje akademickie i kwalifikacje kandydata oraz informacji o zobowiązaniach praw-
nych. Należy zatem kontynuować finansowanie projektów usprawniających uznawanie kwalifikacji obcokra-
jowców. Wsparcie to powinno uzupełniać działania podejmowane przez rząd w zakresie zawierania umów 
międzynarodowych o współpracy, w tym porozumień o uznawaniu dyplomów. Ponadto należy rozważyć 
skierowanie wsparcia na usystematyzowanie pomocy uchodźcom, w którą angażują się uczelnie. Podej-
mowane inicjatywy powinny być w większym stopniu skoordynowane. Przydatne byłoby także zebranie 
w jednym miejscu informacji o inicjatywach podejmowanych przez polskie uczelnie z podziałem na zakres 
pomocy oraz specyficzne potrzeby edukacyjne uchodźców. 

Należy również wspomnieć o rozwiązaniu Potwierdzania Efektów Wcześniejszego Uczenia się (RPL - Recogni-
tion of Prior Learning). W praktyce rozwiązania prawne nie pozwalają na rozwój tej idei, zaś sam uczelnie też 
nie zawsze są do tego przygotowane. Z kolei RPL może być szansą dla osób, w tym migrantów, z doświadcze-
niem zawodowym pragnących podnosić swoje kwalifikacje. 
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 5.10.2. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Tabela 22. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia - szkolnictwo wyższe i nauka 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
program krajowy 

Niski stopień 
umiędzynarodowienia polskich 
uczelni 

Kontynuowanie wsparcia 
procesów umiędzynarodowienia 
dostosowanego do aktualnego 
stopnia rozwoju polskich uczelni. 
Rozwój międzyuczelnianych 
partnerstw międzynarodowych. 

Interwencja powinna być jak 
najbardziej zróżnicowana i powinna 
obejmować przede wszystkim 
wsparcie zdolności instytucjonalnej 
polskich uczelni i jednostek 
naukowych, jak również finansowanie 
wyjazdów kadry do zagranicznych 
ośrodków naukowych, przyjazdów 
wykładowców z zagranicy, 
opracowywanie międzynarodowych 
programów studiów, podejmowanie 
współpracy badawczej, dydaktycznej 
i publikacyjnej w ramach partnerstw 
akademickich. Nawiązywanie 
współpracy z zagranicznymi 
przedsiębiorcami mające na celu 
dostosowanie oferty edukacyjnej 
uczelni do potrzeb rynku pracy 
poprzez m.in. organizację wymiany, 
wizyt studyjnych w siedzibach 
przedsiębiorców, centrach badawczo-
rozwojowych partnerów 
Powinno skierować się do 
pracowników badawczych 
i doktorantów działania tutoringowe 
w celu uświadomienia o potrzebie 
upowszechniania polskich badań 
na arenie międzynarodowej oraz 
zwiększenia ich zainteresowania 
nawiązywaniem i rozwijaniem 
kontaktów z ośrodkami 
zagranicznymi. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
program krajowy 

Niska atrakcyjność oferty Rozwój oferty Wzbogacenie oferty kierunków 
międzynarodowych międzynarodowych programów studiów prowadzonych w języku 
programów dydaktycznych dydaktycznych, realizowanych 

także w formule zdalnej 
angielskim na wszystkich stopniach 
skierowanych także do polskich 
studentów, prowadzenie programów 
studiów wspólnie z uczelniami 
partnerskimi, angażowanie do nich 
profesorów z zagranicy, studentów 
lub doktorantów zagranicznych, 
realizacja tych programów w formule 
zdalnej lub w formule zawierającej 
formę stacjonarną i zdalną (blended 
learning), zwiększenie liczby 
wspólnych projektów naukowych 
realizowanych przez polskie uczelnie 
z zagranicznymi partnerami, 
zwiększenie liczby zagranicznych 
profesorów wizytujących na polskich 
uczelniach. Programy te powinny 
być dostosowane do potrzeb 
studentów lub doktorantów 
z niepełnosprawnościami. 

Niedostosowanie kształcenia Rozwój współpracy szkół Rozwój współpracy szkół wyższych 
do potrzeb rynku pracy wyższych z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 
z przedsiębiorcami w zakresie 
opracowywania programów 
kształcenia, programów stażowych, 
zajęć praktycznych, zaproszenie 
pracodawców do udziału w zajęciach. 

Niski poziom kompetencji 
kluczowych studentów 
i doktorantówa 

Kontynuacja działań w zakresie 
wsparcia kompetencji cyfrowych, 
społecznych skierowanych 
do studentów i doktorantów. 
Włączanie kadry akademickiej 
w projekty zmierzające do 
poprawy kompetencji wśród 
studentów. 

Większy nacisk na innowacyjność 
i kompleksowość projektów 
ukierunkowanych na kształtowanie 
kompetencji studentów. Projekty 
obejmujące działania skierowane 
do studentów powinny obejmować 
również poprawę przygotowania kadr 
akademickich, wypracowanie nowych 
modeli kształcenia. Nie należy 
tworzyć katalogu ograniczonych 
metod podnoszenia kompetencji. 

Wdrożenie wypracowanych 
w ramach projektów 
rozwiązań jest niewielkie z racji 
na brak środków finansowych 
na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją 
dodatkowych zajęć oraz braku 
gotowości do zmian ze strony 
kadry danej uczelni. 

Zaleca się położyć większy nacisk 
na trwałość efektów projektów, 
która wygeneruje pozytywną 
zmianę kształcenia na uczelni. 
W tym celu należy wspierać 
nauczycieli akademickich 
w stosowaniu nowych metod 
pracy po zakończeniu projektu. 

Zapewnienie dyfuzji efektów 
wypracowanych w ramach projektów 
do praktyki, np. w zakresie treści 
programowych, sposobów nauczania. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
program krajowy 

Niezadowalający poziom 
kompetencji dydaktycznych 
i zarządczych kadr 
uczelni. Rośnie znaczenie 
profesjonalnych kompetencji 
w sferze wsparcia 
nauki (pracowników 
administracyjnych). 

Kontynuowanie wsparcia 
polegającego na rozwoju 
kompetencji dydaktycznych 
i zarządczych kadr uczelni, 
w tym osób przygotowujących 
się do zawodu nauczyciela 
akademickiego. Zapewnienie 
pracownikom możliwości 
ustawicznego rozwoju 
zawodowego poprzez wytyczenie 
ścieżek kariery. Wsparcie 
powinno obejmować różne formy 
kształcenia ustawicznego nie 
tylko nauczycieli znajdujących 
się na początku swojej kariery 
akademickiej, ale przez cały okres 
jej trwania. 

Wsparcie ukierunkowane na rozwój 
kompetencji merytorycznych 
i dydaktycznych, w tym cyfrowych, 
językowych, w zakresie stosowania 
w nauczaniu innowacyjnych metod 
dydaktycznych, prowadzenia zajęć 
w formie zdalnej (pod względem 
merytorycznym i technicznym), 
uczenia cudzoziemców 
(glottodydaktyka), tutoringu, 
zarządzania informacją (szczególnie 
ważne w przypadku specjalności 
nauczycielskich, by osoby 
przygotowujące się do zawodu 
nauczyciela nabyły doświadczenia 
w uczeniu się metodami 
aktywnymi, skoncentrowanymi 
na procesie uczenia się) oraz 
kompetencji zarządczych, w tym 
z zakresu zarządzania finansami, 
współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym uczelni. Wsparcie 
administracji uczelni powinno 
z kolei obejmować, m.in. szkolenia 
ponoszące poziom umiejętności 
interpersonalnych, a także 
podnoszące kompetencje z zakresu 
przyjmowania i obsługi zagranicznych 
studentów, doktorantów, kadry 
dydaktycznej i naukowej, jak 
również z zakresu weryfikacji 
wykształcenia zdobytego poza Polską, 
uznawania kwalifikacji uchodźców 
bez konieczności okazywania 
dokumentów, pisania wniosków 
o dofinansowanie projektów, kursy 
językowe). 
Ze względu na dużą skalę potrzeb i ich 
zróżnicowanie nie należy ograniczać 
katalogu dostępnych form wsparcia. 
Wsparcie powinno być odpowiedzią 
na zgłaszane potrzeby kadr (opierać 
się na diagnozie potrzeb). 

W związku z pandemią Zaleca się wsparcie uczelni Planowana interwencja powinna 
COVID-19 rozwojowi uległo w rozwoju platform do obejmować działania skierowane 
kształcenie hybrydowe. prowadzenia zdalnych zajęć, by 

efektywnie realizować nauczanie 
w formie blended learning. 
Dodatkowo należy przeszkolić 
kadrę akademicką w zakresie 
stosowania nowych systemów 
i skutecznych form nauczania 
zdalnego. 

na podnoszenie kompetencji 
w zakresie nowoczesnych rozwiązań 
z zakresu wymiany wiedzy i nauczania 
zdalnego (platformy nauki zdalnej, 
systemy uczenia się). 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
program krajowy 

Niski udział osób Kontynuowanie wsparcia dla Stwarzanie osobom 
z niepełnosprawnościami osób z niepełnosprawnościami z niepełnosprawnościami warunków 
wśród ogółu studentów polegającego na ułatwieniu im 

dostępu do systemu edukacji 
wyższej. Warto, by skala wsparcia 
była dostosowana do poziomu 
rozwoju narzędzi wsparcia 
uczelni, tzn. od uczelnie, które 
uruchamiają takie wsparcie, 
po te, które wdrożyły już 
innowacyjne rozwiązania dla 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz posiadają rozbudowaną 
infrastrukturę w tym 
obszarze i potrzebują jedynie 
dodatkowego specjalistycznego 
działania. 

do pełnego udziału w kształceniu 
poprzez likwidację barier 
architektonicznych utrudniających 
dostęp do infrastruktury uczelnianej, 
zapewnienie pełnej oferty 
dydaktycznej odpowiadającej 
ich potrzebom, zakup sprzętu 
i pomocy dydaktycznych na potrzeby 
studentów z niepełnosprawnościami. 
Ponadto uczelnie powinny prowadzić 
kampanię informacyjną skierowaną 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w celu zainteresowania ich swoją 
ofertą. 

Niski udział osób 
z niepełnosprawnościami 
w mobilności ponadnarodowej 

Kontynuacja wsparcia w zakresie 
mobilności ponadnarodowej 
skierowanego do osób 
z niepełnosprawnościami. 
Wyjazd naukowy jest dla 
nich szansą poszerzenia 
wiedzy, zdobycia praktycznych 
umiejętności i kompetencji 
zawodowych. Dodatkowo 
nabędą oni kompetencje 
kluczowe (samodzielność, 
przedsiębiorczość, kompetencje 
interpersonalne) oraz udoskonalą 
już te nabyte w trakcie edukacji 
na uczelni macierzystej. 
Tym samym zwiększy się ich 
konkurencyjność na rynku 
pracy, a uczelnia odniesie 
korzyści w zakresie poprawy 
zatrudnialności absolwentów. 

Wśród grup odbiorców programów 
mobilności ponadnarodowej 
należy uwzględnić osoby 
z niepełnosprawnościami. Zakres 
wsparcia należy dostosować do ich 
potrzeb. Należy również przewidzieć, 
by nabyte kompetencje były właściwe 
dla wykonywanej w przyszłości pracy 
zawodowej. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
program krajowy 

Niski udział szkół wyższych Poszerzenie oferty edukacyjnej Realizacja projektów partnerskich 
w kształceniu osób dorosłych dla osób dorosłych. Podniesienie 

jakości kształcenia osób 
dorosłych w ośrodkach 
akademickich. 
Dostosowanie trybu kształcenia 
do pracujących studentów. 

(uczelni z instytucjami kształcenia 
ustawicznego wraz z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym) mających 
na celu zwiększenie atrakcyjności 
form kształcenia poprzez oferowanie 
certyfikowanych szkoleń, kursów 
branżowych, hobbystycznych, 
studiów prowadzonych w formie 
e-learningu. 
Kształcenie osób dorosłych powinno 
być elastyczne (dopasowanie zajęć 
pod osoby pracujące w pełnym 
wymiarze godzin) oraz uwzględniać 
formę hybrydową. Ponadto 
pod specyfikę i potrzeby tej grupy 
powinno dostosować się metody 
i techniki dydaktyczne. 

Źródło: opracowanie własne 

5.10.3. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 23. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej - szkolnictwo wyższe i nauka 

Wnioski Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Polska znajduje się wśród Sukcesywne podnoszenie Przygotowanie MNiSW 
grupy krajów UE28 poziomu wydatków rozporządzenia 
przeznaczających najmniej publicznych na szkolnictwo zwiększającego pulę 
nakładów na szkolnictwo wyższe. subwencji przeznaczonej dla 
wyższe. uczelni. 

Niskie płace w polskim 
szkolnictwie wyższym 
w porównaniu z krajami 
najwyżej rozwiniętymi 
powodują, że naukowcy 
podejmują zatrudnienie 
za granicą. 

Wzrost wynagrodzenia 
minimalnego dla kadry 
akademickiej. 

Zabezpieczenie środków 
w budżecie na podniesienie 
średnich wynagrodzeń dla 
nauczycieli akademickich. 

MNiSW 

Przy rekrutacji i promowaniu Decyzje dotyczące W ramach samej MNiSW 
pracowników uczelni nie zatrudniania i awansu kadry interwencji można założyć 
przykłada się wagi do akademickiej powinny przyjmowanie zobowiązania 
przygotowania nauczycieli uwzględniać ocenę jakości przez uczelnie do 
akademickich pod kątem nauczania. corocznego publikowania 
dydaktycznym. Nagradzani informacji, w jakim zakresie 
są oni za osiągnięcia pracownicy akademiccy 
naukowe, dlatego pracę przechodzą szkolenie 
ze studentami uważają dotyczące umiejętności 
za przeszkodę w realizacji pedagogicznych. 
swoich priorytetów. 
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Wnioski Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Nauczyciele akademiccy Weryfikacja kwestii pensum Uelastycznienie i obniżenie MNiSW 
w grupie badawczo- dydaktycznego i związanego pensum przy jednoczesnym 
dydaktycznej bywają zbytni z nim kosztów. dookreśleniu wymogów co 
przeciążeni dydaktyką. do aktywności naukowej. 

Umożliwienie pracownikom 
realizujących granty 
czasowe wyłączenie się 
z prowadzonej dydaktyki. 

Niski udział osób Kontynuacja wsparcia Wdrożenie MNiSW 
z niepełnosprawnościami edukacyjnego oraz rozwiązań mających 
wśród ogółu studentów doradczego dla studentów 

z niepełnosprawnością, 
w tym zapewnienie 
pomocy w rozwiązywaniu 
bieżących problemów 
edukacyjnych oraz trudności 
pojawiających się w toku 
studiowania (np. trudności 
w życiu akademickim 
wynikających z udziału 
w terapii). 

na celu objęcie osób 
z niepełnosprawnościami 
opieką psychologiczną 
na tych uczelniach, 
na których taka pomoc 
nie jest oferowana. 
Upowszechnienie praktyki 
wolontariatu studenckiego 
na każdym wydziale 
mającego na celu doraźną 
pomoc studentowi 
z niepełnosprawnością. 

Słaby poziom uznawalności Uznawanie przez Polskę Zawieranie umów MNiSW, 
kwalifikacji cudzoziemców zagranicznych dokumentów 

uprawniających do 
podejmowania studiów oraz 
uznawaniu okresów studiów, 
tytułów zawodowych, stopni 
naukowych. Przyspieszenie 
procedur uznawania 
kwalifikacji. 
Rozwój programów 
zmierzających do uznawania 
wykształcenia uchodźców. 

międzynarodowych 
o uznawalności 
wykształcenia. Uznanie 
kwalifikacji do nauczania 
po przedstawieniu 
równoważnych certyfikatów. 
W przypadku 
uchodźców należy 
rozważyć wprowadzenie 
rozwiązań (np. testów), 
które usprawniłyby 
uznawanie kwalifikacji 
lub stopnia naukowego 
bez dokumentów 
potwierdzających jego 
posiadanie. 

NAWA 
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Wnioski Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Niewystarczające 
rozwiązania ułatwiające 
podjęcie studiów w Polsce 
obcokrajowcom chcącym 
rozpocząć naukę w języku 
polskim. Cudzoziemcy 
poszukujący możliwości 
studiowania w języku 
polskim (nie dotyczy 
medycyny), to w większości 
przypadków osoby 
pochodzące z krajów 
postsowieckich. Wielu 
cudzoziemców podejmuje 
pracę w Polsce, co 
wspomaga gospodarkę. 
Zwiększa się również grupa 
cudzoziemców, którzy 
w Polsce kończą szkoły 
średnie i zdają polską 
maturę. Koszty kształcenia 
i utrzymania w Polsce dla 
dużej części tej grupy są 
stanowczo za wysokie. 

Zniesienie konieczności 
wnoszenia opłat 
za studia dla cudzoziemców 
rozpoczynających studia 
w języku polskim oraz osób 
z polską maturą. 

Nowelizacja ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym
i nauce -katalog osób
zwolnionych z konieczności
wnoszenia opłat za studia
nie obejmuje cudzoziemców,
którzy zdali polską maturę
(art. 323 i dalej).

MNiSW, 
NAWA 

Potwierdzanie Efektów 
Wcześniejszego Uczenia się 
(RPL - Recognition of prior 
learning) może być szansą 
dla osób z doświadczeniem 
zawodowym pragnących 
podnosić swoje kwalifikacje. 
W praktyce rozwiązania 
prawne nie pozwalają 
na rozwój uznawania 
efektów uczenia się 
osiągniętych poza 
szkolnictwem wyższym, zaś 
sam uczelnie też nie zawsze 
są do tego przygotowane. 

Uproszczenie procesu 
ubiegania się o studiowanie 
w ramach RPL. 

Uregulowanie przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce w zakresie 
potwierdzania efektów 
uczenia się (art. 71 ustawy 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce). 

MNiSW 

Źródło: opracowanie własne 
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5.11. zdrOwie 

5.11.1. Ocena planowanego wsparcia – spodziewane efekty 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

Planowane w programie krajowym EFS podzielono na trzy obszary, profilaktykę, efektywność i kadry 
medyczne. Jak wynika z danych OECD, Polska charakteryzuje się wysokim standaryzowanym wg wieku 
współczynnikiem umieralności na 100 tys. osób z przyczyn możliwych do uniknięcia dzięki profilaktyce. 
Zachorowalność na choroby nowotworowe oraz liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce 
systematycznie rośnie. Kampania informacyjna dotycząca badań profilaktycznych oraz ewaluacja modelu, 
w jakim badania profilaktyczne są prowadzone są więc adekwatną odpowiedzią na sytuację zdrowotną 
w Polsce, zwłaszcza w obszarze chorób onkologicznych. Choroby serca są pierwszą, co do częstości przyczyną 
zgonów w Polsce, choć wskaźniki zachorowalności na choroby układu krążenia w przypadku niektórych 
rozpoznań były niższe od wartości otrzymanych, to ogólna zapadalność na najczęstsze choroby układu krą-
żenia wzrosła. Prowadzenie profilaktyki w tym obszarze mogłoby zapewnić utrzymanie trendu spadkowego 
w przypadku niektórych rozpoznań, a w przyszłości doprowadzić również do redukcji liczby zgonów. Wspar-
cie działań profilaktycznych finansowaniem z EFS w sytuacji, w której stwierdza się niski poziom finansowa-
nia profilaktyki ze środków publicznych, a eksperci wskazują na konieczność prowadzenia systematycznych 
działań profilaktycznych jest szczególnie istotne. Warto jednak wziąć pod uwagę wskazane w Ewaluacji mid-
-term postępu rzeczowego i finansowego PO WER trudności polegające na niewielkim zainteresowaniu POZ
w realizowaniu programów profilaktycznych. Należałoby odnaleźć przyczyny tych trudności, z uwzględnie-
niem poziomu biurokratyzacji i wysokości stawek jednostkowych oraz odpowiednio zmodyfikować prowa-
dzenie działań profilaktycznych. W przeciwnym wypadku ich realizacja może być zagrożona.

Choć wskaźniki zachorowalności na choroby układu krążenia osiągnięte w roku 2019 w przypadku nie-
których rozpoznań były niższe od wartości otrzymanych w roku 2009, np. zachorowalność na chorobę 
niedokrwienną serca w przeliczeniu na 100 tys. ludności spadła z 246,1 do 223,1416, to ogólna zapadalność 
na najczęstsze choroby układu krążenia w tym samym okresie wzrosła z 881,9 na 100 tys. ludności w roku 
2009 do 896,1 w roku 2019 

Należy zauważyć również, że pomiędzy poszczególnymi województwami zachodzą duże różnice w zakresie 
ochrony zdrowia. Różnice pomiędzy województwami dotyczą również dynamiki zmian wskaźników stanu 
zdrowia ludności i wskaźników dostępności usług medycznych. Jak wynika z analizy przedstawionej w roz-
dziale 2.6 w niektórych województwach liczba pielęgniarek i położnych spadła, w pozostałych – wzrosła. 
Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia w niektórych województwach wzrosła, w pozostałych ule-
gła zmniejszeniu. Pomiędzy poszczególnymi województwami zachodzą też różnice m. in. w zakresie wzrostu 
liczby lekarzy na 10 tysięcy ludności, zachorowalności i zgonów z powodu chorób nowotworowych, zgonów 
z powodu chorób układu krążenia czy długości absencji chorobowych. Adekwatną odpowiedząią na różnice 
zachodzące pomiędzy województwami będzie platforma dla jednostek samorządu terytorialnego z dobrymi 
praktykami w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem wskaźników minimalnej liczby lekarzy w sto-
sunku do populacji. Poprawę sytuacji ochrony zdrowia w Polsce można bowiem uzyskać nie tylko poprzez 
zwiększenie wydatków, ale także – jak podkreślają eksperci - poprzez rozwiązania organizacyjne. 

Polska uzyskuje niskie wartości Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia EHCI, który jest zbiorczym 
wskaźnikiem charakteryzującym jakość systemu opieki zdrowotnej w kraju, należy więc stwierdzić, że bardzo 
pożądane jest wdrożenie zwiększających efektywność działań projakościowych dla podmiotów leczniczych. 
Z całą pewnością pożądane są rozwiązania w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej oraz wrażanie stan-

416 Strona intenetowa: Dane BASiW MZ: Epidemiologia [dostęp 12.12.2020r.] 

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3363


184 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
po

Rt
 k

o
ń

co
w

y

  
 

dardów dostępności w podmiotach leczniczych planowane w ramach programu krajowego EFS w obszarze 
efektywności. 

Szkolenie kadr medycznych wydaje się szczególnie istotnym zagadnieniem, zwłaszcza w obszarach istot-
nych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W raporcie Ocena jakości wsparcia EFS 
w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych wsparcie EFS dla szkolnictwa wyż-
szego w dziedzinie ochrona zdrowia zostało ocenione jednoznacznie pozytywnie. Centra Symulacji Medycz-
nych zostały również ocenione jednoznacznie pozytywnie w ww. raporcie, jak i w wywiadach z ekspertami. 
Ponieważ w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach UE w ostatnich latach rósł udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym i wg prognozy udział ten będzie również rósł w latach kolejnych, a liczba lekarzy geriatrów 
w Polsce jest niewystarczająca istotne jest kształcenie kadr medycznych zwłaszcza w tym obszarze. Podob-
nie wyjątkowo trudna sytuacja ma miejsce w obszarze psychiatrii, a zwłaszcza w obszarze psychiatrii dzieci 
i młodzieży. Kształcenie kadr medycznych w zakresie psychiatrii oraz działania umożliwiające podjęcie pracy 
w Polsce przez lekarzy psychiatrów z państw trzecich w połączeniu z organizacją studiów pomostowych 
i walidowaniem kompetencji mogłoby poprawiłoby dostępność do usług medycznych zwłaszcza w zakresie 
psychiatrii dzieci i młodzieży. W Ewaluacji mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wskazano również na konieczność kontynuowania kształcenia 
pielęgniarek i położnych w celu przeciwdziałania negatywnemu trendowi na rynku pracy obserwowanemu 
w tych zawodach, podkreślając jednocześnie, że wsparcie kompetencji zawodowych pielęgniarek spotkało 
się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców, znacznie większym niż wsparcie w zakresie podnoszenia 
kompetencji lekarzy. 

Projektowane działania mogą doprowadzić do zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej. Poprawa jakości 
i dostępności do świadczonych usług medycznych, a także profilaktyka przełoży się na lepszy stan zdro-
wia ludności w Polsce, dzięki czemu obniżą się bezpośrednie koszty świadczeń medycznych, zmniejszy się 
absencja chorobowa, nastąpi redukcja odsetka osób biernych zawodowo z powodu choroby, a także obniżą 
się koszty związane ze zmniejszoną wydajnością pracowników, którzy pozostają aktywni zawodowo pomimo 
choroby. Rezultaty, jakich można się spodziewać w wyniku zaplanowanych interwencji w długookreso-
wej perspektywie to również zmniejszenie dynamiki wzrostu zgonów z powodu chorób nowotworowych, 
zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia, zmniejszenie liczby oczekujących na świadcze-
nia medyczne. Z informacji uzyskanych w wywiadach wynika jednak, że z perspektywy osób zajmujących 
się organizacją ochrony zdrowia w Polsce niezwykle istotne są szczegóły zaimplementowanych rozwiązań. 
Wsparcie planowane w programie krajowym EFS zostało jak dotąd sformułowane w formie ogólnych kierun-
ków działań. Aby zapewnić jak największą efektywność należy prowadzić ciągły proces ewaluacji i adaptacji 
przyjmowanych rozwiązań z uwzględnieniem wniosków wynikających z wyników badań ewaluacyjnych. 
Wyniki ewaluacji powinny być punktem wyjścia do wprowadzania niezbędnych zmian w możliwie krótkim 
czasie, bez konieczności oczekiwania na kolejny okres planowania. 

5.11.2. inicjatywy finansowane ze środków publicznych – rozwiązania systemowe z zakresu 
ochrony zdrowia 

Pytanie badawcze: 

Czy istnieją inicjatywy finansowane ze środków publicznych, których dofinansowanie ze środków EFS+ 
mogłyby efektywnie niwelować kluczowe problemy obserwowane w zakresie rozwiązań systemowych 
z zakresu ochrony zdrowia i usług zdrowotnych (z uwzględnieniem w szczególności opieki psychiatrycznej, 
profilaktyki i prewencji chorób, rehabilitacji leczniczej)? Na jakich zasadach zidentyfikowane inicjatywy 
powinny być wspierane z EFS? Jak obecnie są finansowane, jakie korzyści może przynieść dofinansowanie 
ich z EFS? 
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Tabela 24. Inicjatywa finansowana ze środków publicznych z zakresu ochrony zdrowia417418 

Nazwa inicjatywy Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla 
dzieci i młodzieży (I stopień referencyjny) 

Podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Zdrowia 

Grupy docelowe Osoby poniżej 18 r.ż. 

Założenia 

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 
(I poziom referencyjny)417 są częścią nowego trzypoziomowego systemu 
opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży418, a zarazem częścią reformy 
opieki psychiatrycznej, której założeniem jest zmiana charakteru opieki 
z instytucjonalnego na środowiskowy (diagnozowane jak najbliżej miejsca 
zamieszkania). Celem funkcjonowania ośrodków środowiskowej pomocy 
jest bardziej efektywna diagnoza problemów psychicznych oraz ograniczenie 
przypadków hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych. 

Działania, formy wsparcia 

W ramach ośrodków istnieje możliwość skorzystania z następujących 
świadczeń: porada psychologiczna diagnostyczna, porada psychologiczna, 
sesja psychoterapii indywidualnej, sesja psychoterapii rodzinnej, sesja 
psychoterapii grupowej, sesja wsparcia psychospołecznego, wizyta, porada 
domowa lub środowiskowa. Działanie ośrodków oparte jest na pracy 
środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego 
środowiskiem szkolnym. Do placówek można zgłaszać się bez skierowania. 

Efekty inicjatywy 

Z danych MZ wynika, że według stanu na maj 2020 r. umowy na udzielanie 
świadczeń podpisało 138 ośrodków419, z czego mimo trudnej sytuacji 
związanej z epidemią COVID-19, 120 ośrodków420 rozpoczęło już działalność 
i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom. Docelowo ma 
powstać 300 takich ośrodków, działających na terenie każdego powiatu lub 
kilku, współpracujących ze sobą powiatów. 

Źródło: opracowanie własne419420 

W Polsce ma miejsce trudna sytuacja psychiatrii dziecięcej. Liczba lekarzy pracujących w tej specjalizacji jest 
mała a liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji rośnie. Czas oczekiwania na wizytę w poradni zdro-
wia psychicznego dla dzieci wg danych za luty 2020 wynosił średnio 78 dni. Środkiem zaradczym wdrażanym 
w odpowiedzi na trudną sytuację psychiatrii dzieci i młodzieży jest rozpoczęcie działalności ośrodków I stop-
nia referencyjnego ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Są to ośrodki świadczące pomoc psychologiczną, 
psychoterapeutyczną i środowiskową, obecnie za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Nie świadczą więc 
pomocy medycznej. Odnosząc się do wsparcia planowanego w programie krajowym EFS należy zauważyć, 
że działalność tych ośrodków treściowo łączy się z planowanymi interwencjami. Organizowane ośrodki mogą 
bowiem przy uzyskaniu niezbędnego wsparcia organizować programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży ograniczające w przyszłości liczbę hospitalizacji. Kadra ośrodków mogłaby sko-
rzystać ze szkoleń, natomiast same ośrodki wpisują się w proces deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. 

417Podstawą prawną uruchomienia i realizacji ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom refe-
rencyjny jak i reformy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
418Drugi poziom obejmuje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, a trzeci poziom obejmuje Ośrodki Wysokospecjalistycznej 
Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (oddział psychiatryczny. 
419Strona internetowa: Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego, [dostęp: 4.11.2020]. 
420 Strona internetowa: Prof. Janas-Kozik: Celem reformy psychiatrii dziecięcej jest zmiana charakteru opieki z instytucjonalnego na 
środowiskowy, [dostęp: 4.11.2020]. 



186 

A
na

liz
a 

sp
oł

ec
zn

o-
go

sp
od

ar
cz

a 
w

ra
z 

z 
di

ag
no

zą
 o

bs
za

ró
w

 in
te

rw
en

cj
i E

FS
 R

A
po

Rt
 k

o
ń

co
w

y

  
 

  

 

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – według zapewnień Ministerstwa 
Zdrowia - będą powstać sukcesywnie w kolejnych miejscowościach, niezbędne jest jednak odpowiednie 
finansowanie i przygotowanie kadr.421 

Biorąc pod uwagę zgodność inicjatywy ze specyfiką EFS oraz nowatorskie rozwiązania jak i interwencyjny 
system wsparcia pacjenta, ograniczający liczbę hospitalizacji, należy zapewnić dalszą kontynuację funk-
cjonowania ośrodków, w celu zwiększania dostępu do wysokiej jakości usług opieki psychiatrycznej. Śro-
dowiskowe poradnie psychologiczne „blisko pacjenta” w ramach pierwszego poziomu referencyjnego są 
nową strukturą i zapewniają nowy sposób pracy z dziećmi i młodzieżą. Istotnym elementem jest również 
zapewnienie dostępu do szkoleń doskonalących dla lekarzy specjalistów – psychologów i psychoterapeutów 
klinicznych oraz terapeutów środowiskowych. Jak ocenia zespół roboczy ds. zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży przy Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia to właśnie tego rodzaju specjali-
ści będą odgrywać kluczową rolę w większej dostępności usług. 

5.11.3. inicjatywy finansowane ze środków publicznych – rozwiązania systemowe z zakresu 
kształcenia kadr medycznych 

Pytanie badawcze: 

Czy istnieją inicjatywy finansowane ze środków publicznych, których dofinansowanie ze środków EFS+ 
mogłyby efektywnie niwelować kluczowe problemy obserwowane w zakresie rozwiązań systemowych 
z zakresu systemu kształcenia kadr medycznych i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych? Na jakich zasa-
dach zidentyfikowane inicjatywy powinny być wspierane z EFS? Jak obecnie są finansowane, jakie korzyści 
może przynieść dofinansowanie ich z EFS? 

Tabela 25. Inicjatywa finansowana ze środków publicznych z zakresu kształcenia kadr medycznych422 

Nazwa inicjatywy Inwestycje w kadry – poprawa sytuacji kadrowej i jakości kształcenia 
w dziedzinie onkologii 

Podmioty odpowiedzialne 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, 
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego 

Grupy docelowe 
Specjaliści w dziedzinie onkologii i lekarze specjalności pokrewnych 

Założenia 

Inicjatywa „Inwestycje w kadry”422 stanowi odpowiedź na potrzebę poprawy 
jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi. Celami interwencji są: 
zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy 
specjalności pokrewnych, włączenie kształcenia z zakresu profilaktyki 
nowotworów do programu kształcenia przeddyplomowego lekarzy 
i pielęgniarek, przygotowanie kadry medycznej do zapewniania wysokiej 
jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenie nowych standardów 
kształcenia na kierunkach lekarskich i pielęgniarskich. 

421 Strona internetowa: Wystartowała reforma systemu psychiatrii dzieci i młodzieży!, [dostęp: 4.11.2020]. 
422Działania w ramach inicjatywy stanowią realizację założeń Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030(NSO), która 
została przyjęta uchwałą 4 lutego 2020 r., wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą 
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. 

https://www.medexpress.pl/wystartowala-reforma-systemu-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/77333
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Nazwa inicjatywy Inwestycje w kadry – poprawa sytuacji kadrowej i jakości kształcenia 
w dziedzinie onkologii 

Działania, formy wsparcia 

W celu poprawy jakości kształcenia onkologicznego w 2020 r. dokonany 
zostanie przegląd i nowelizacja standardów na studiach na kierunku 
lekarskim i lekarsko-dentystycznym, pod kątem wprowadzenia zmian 
w zakresie szeroko rozumianej onkologii. W 2020 r. planowana jest także 
nowelizacja rozporządzenia dotyczącego lekarskich egzaminów końcowych, 
rozszerzając problematykę onkologiczną w treści egzaminów.423 Planowana 
jest również organizacja kursów z profilaktyki nowotworów w trakcie 
kształcenia lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarek onkologicznych. 

Efekty inicjatywy 

W przypadku inicjatywy „Inwestycje w kadry” wskazać można jedynie 
na planowane efekty zaplanowanych do realizacji działań. 
Przewiduje się, iż w wyniku realizacji działań możliwe będzie obniżenie 
kosztów pośrednich wynikających z obciążenia pacjentów chorobami 
nowotworowymi. Zwiększeniu ulegnie również wykrywalność nowotworów 
we wczesnych stadiach, nastąpi spadek umieralności oraz wydłużenie 
szans na przeżycie w wyniku wcześniejszej diagnozy. Przewiduje się 
również, że nowe rozwiązania organizacyjne wyeliminują negatywne 
zjawiska w onkologii takie jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń 
i ośrodków onkologicznych, które w ostatnich latach wpływały na jakość 
leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście 
z choroby nowotworowej424. 

Źródło: opracowanie własne423424 

Sytuacja onkologii w Polsce zwraca szczególną uwagę. Wzrost liczby zgonów współwystępuje ze wzrostem 
zachorowalności na choroby nowotworowe. Jednocześnie zajętych jest tylko ok. 70% liczby miejsc szkole-
niowych w jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w onkologii. W celu 
zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług opieki onkologicznej, niezbędne jest zapewnienie odpowied-
niej liczby lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie, m. in. poprzez zwiększanie atrakcyjności zawodu leka-
rza onkologii. W różnorodnych publikacjach wskazuje się na potrzebę wprowadzania zachęt finansowych425. 
W przypadku nowo wykształconych kadr medycznych, zwłaszcza w dziedzinie onkologii, jest to o tyle istotne, 
by absolwenci kierunków medycznych swoją aktywność zawodową chętniej wiązali z Polską. Istotne jest 
również zapewnienie szkoleń dotyczących onkologii dla innych zawodów mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia. 

W bieżącym roku w drodze uchwały Rady Ministrów przyjęto Narodową Strategię Onkologiczną. Jednym 
z obszarów, który mógłby zostać objęty wsparciem EFS są inwestycje w kadry. Wg Narodowej Strategii Onko-
logicznej inwestycje w kadry mają zwiększyć liczbę personelu medycznego pracującego w onkologii a także 
podnieść jakość kształcenia kadry medycznej. Obecnie prowadzone są szkolenia dla personelu realizującego 
program profilaktyki raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy. Wsparcie EFS pomogłoby rozszerzyć 
możliwości kształcenia kadr medycznych w ramach opracowanej strategii. Strategia zawiera zapis o wpro-
wadzeniu dodatkowego wsparcia finansowego dla szkolenia specjalizacyjnego w wybranych dziedzinach 
medycyny ze środków funduszy europejskich. Przewiduje poprawę stopnia przygotowania lekarzy i pielęg-
niarek czynnych zawodowo do opieki nad pacjentem onkologicznym. Dotyczy to również walki z bólem oraz 
komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną. 

423Działania w ramach inicjatywy stanowią realizację założeń Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030(NSO), któa 
została przyjęta uchwałą 4 lutego 2020 r., wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą 
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 
424Sesja”Kształcenie kadr medycznych w Polsce” odbyła się 1 lipca 2020 . podczas V kogresu Wyzwań Zdrowotnych Online; strona 
internetowa HCC Online: system kształcenia kadr medycznych wymaga unowocześnienia [dostęp: 04.11.2020r.] 
425 Zob. m.in. Onkologia innowacyjna – potrzeby, możliwości, system, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020. 
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 5.11.4. rekomendowane rozszerzenie wsparcia 

Pytania badawcze: 

Czy są obszary, grupy odbiorców, problemy społeczne, które nie zostały przewidziane do objęcia interwencją 
EFS, a których wsparcie przyczyniłoby się do osiągnięcia znaczących korzyści społeczno-gospodarczych lub 
rozwiązania istotnych problemów społecznych? Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuo-
wane, zmodyfikowane, czy zaniechane? Jakie przedsięwzięcia i w jakich obszarach mają szansę zaowocować 
największą pozytywną zmianą? 

Jakie optymalne działania z wykorzystaniem środków EFS powinny zostać podjęte w celu trwałego wzmoc-
nienia odporności systemu ochrony zdrowia na negatywne skutki wystąpienia ewentualnych pandemii? 

Tabela 26. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia - zdrowie 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Duże rozpowszechnienie Opracowanie Realizowanie programów profilaktycznych wg 
chorób, dla których można i wdrożenie programów kierunków wskazanych w ramach strategicznych. 
zidentyfikować określone profilaktycznych 
czynniki ryzyka, takich jak dotyczących czynników 
choroby nowotworowe ryzyka poszczególnych 
i choroby układu krążenia. jednostek 

chorobowych. 

Mała liczba lekarzy Zwiększenie Włączenie do programu ośrodków I stopnia 
psychiatrów dzieci dostępności referencyjnego ochrony zdrowia dzieci i młodzieży 
i młodzieży, wzrost programów wpisujących się w proces deinstytucjonalizacji 
liczby rozpoznań profilaktycznych opieki psychiatrycznej, które mogą realizować 
psychiatrycznych. z zakresu zdrowia 

psychicznego dzieci 
i młodzieży. 
Zwiększanie dostępu 
do usług zdrowotnych 
świadczonych 
w środowisku lokalnym 

programy profilaktyczne, kadra ośrodków z kolei 
mogłaby skorzystać ze szkoleń. 

Wzrost liczby zgonów 
i wzrost zachorowalności 
na choroby 
nowotworowe. 

Zwiększenie liczby 
personelu medycznego 
pracującego 
w onkologii, a także 
podniesienie jakości 
kształcenia kadry 
medycznej. 

Wsparcie realizacji Narodowej Strategii 
Onkologicznej w obszarze szkoleń dla kadry. 
Strategia zawiera zapis o wprowadzeniu 
dodatkowego wsparcia finansowego dla szkolenia 
specjalizacyjnego w wybranych dziedzinach 
medycyny ze środków funduszy europejskich. 
Przewiduje poprawę stopnia przygotowania lekarzy 
i pielęgniarek czynnych zawodowo do opieki nad 
pacjentem onkologicznym. Dotyczy to również walki 
z bólem oraz komunikacji pomiędzy personelem 
medycznym a pacjentem i jego rodziną. 

Niedobory kadrowe 
personelu medycznego 
w stosunku do liczby 
ludności i potrzeb 
zdrowotnych ludności. 

Kształcenie kadr 
medycznych 
i okołomedycznych. 

Rozszerzenie możliwości wspierania kształcenia 
także na osoby wykonujące zawody mające 
zastosowanie w ochronie zdrowia. 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program krajowy 

Starzenie się 
społeczeństwa 
i następstwa epidemii 
COVID-19 zarówno 
jako konsekwencje 
przebytej choroby 
jak i konsekwencje 
ograniczonego dostępu do 
świadczeń zdrowotnych. 

Promowanie 
i prowadzenie 
rehabilitacji osób 
starszych, 
osób po przebyciu 
COVID-19 
oraz osób 
wymagających 
rehabilitacji w związku 
z ograniczonym 
dostępem do 
świadczeń 
zdrowotnych. 

Prowadzenie rehabilitacji wg kierunków wskazanych 
w ramach strategicznych i z uwzględnieniem 
koordynacji z leczeniem stacjonarnym 
i ambulatoryjnym. 

Obciążenie stresem 
i narażenie na wynikające 
z tego problemy 
psychiczne kadry 
medycznej narażonej 
na ekspozycję wirusa 
SARS-CoV-2. 

Poprawa stanu zdrowia 
psychicznego kadry 
medycznej. 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zorganizowanie 
krótkoterminowych interwencji warsztatowych, 
dotyczących radzenia sobie ze stresem związanym 
z pracą w warunkach epidemii, w oparciu o metody, 
których skuteczność została udowodniona 
w badaniach naukowych, np. trening „Mindfulness-
Based Stress Reduction” (MBSR) albo „Progressive 
Muscle Relaxation” (PMR) 

Źródło: opracowanie własne 

5.11.5. zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej 

Tabela 27. Zalecenia dla komplementarnej polityki krajowej – zdrowie 

Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Niskie wydatki 
publiczne 
na ochronę 
zdrowia. 

Zwiększenie zasobów 
finansowych systemu 
ochrony zdrowia przy 
uwzględnieniu efektywności 
funkcjonowania systemu 
i zarzadzania w ochronie 
zdrowia. 

Przeprowadzenie ewaluacji 
efektywności wydatkowania 
środków w poszczególnych 
elementach struktury systemu 
ochrony zdrowia z uwzględnieniem 
danych z map potrzeb zdrowotnych, 
prognoz demograficznych 
i epidemiologicznych. 
Wypracowanie katalogu dobrych 
praktyk w zakresie efektywności 
wydatkowania środków oraz systemu 
jego ciągłej aktualizacji. 

Ministerstwo 
Zdrowia 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Ograniczona Poprawa dostępności Kontynuowanie działań Uczelnie 
dostępność do usług medycznych, profilaktycznych, które mogą i uniwersytety 
do świadczeń zwłaszcza w obszarze prowadzić do zmniejszenia prowadzące 
zdrowotnych, kardiologii, onkologii zapotrzebowania na świadczenia edukację 
która uległa i psychiatrii. zdrowotne, zwłaszcza dotyczących na kierunkach 
znacznemu Poprawa dostępności zagrożeń związanych z nieprawidłową medycznych 
pogorszeniu usług medycznych dla dietą, paleniem tytoniu, alkoholem Ministerstwo 
w związku osób ze szczególnymi i niską aktywnością fizyczną. Zdrowia, 
z epidemią potrzebami, w tym osób Wsparcie kształcenia osób Narodowy 
COVID-19. niepełnosprawnych, 

dla których korzystanie 
z telemedycyny 
i samodzielne planowanie 
korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych jest znacznie 
utrudnione. 
Poprawa dostępności dializ 
domowych, która została 
nisko oceniona w analizach 
dotyczących wskaźnika EHCI 
w Polsce. 

pracujących w nowych zawodach 
medycznych takich jak np. technik 
pielęgniarstwa czy asystent lekarza 
w celu zwiększenia efektywności 
pracy personelu medycznego poprzez 
opracowanie odpowiednich rozwiązań 
prawnych i programów kształcenia. 
Promowanie korzystania z POZ 
poprzez edukację mającą na celu 
zmianę przekonań o wyższości 
leczenia przez lekarzy specjalistów 
Wdrożenie nowych technologii 
poprawiających efektywność pracy 
personelu medycznego takich jak np. 
rejestrowanie i transkrypcja mowy 
czy urządzenia mobilne monitorujące 
parametry zdrowotne pacjentów. 
Działania dotyczące tych pacjentów, 
którzy z powodu epidemii COVID-
19 stracili możliwość korzystania 
z systematycznej pomocy medycznej 
w związku z rozpoznanymi u nich 
chorobami przewlekłymi lub też 
dostęp do pomocy medycznej 
został poważnie opóźniony poprzez 
proaktywne nawiązanie kontaktu 
z pacjentami i określenie ich 
aktualnych potrzeb zdrowotnych. 
Opracowanie strategii adaptacji 
systemu ochrony zdrowia do 
wyzwań związanych z zagrożeniami 
epidemicznymi w przyszłości. 
Opracowanie programu pilotażowego 
dializ domowych. 

Fundusz 
Zdrowia 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Mała liczba Zwiększenie liczby lekarzy Dostęp do szkoleń podnoszących Ministerstwo 
lekarzy i pielęgniarek w stosunku wiedzę i kompetencje lekarzy Zdrowia, 
i pielęgniarek do liczby ludności. i pielęgniarek jako instrument Narodowy 
w stosunku do motywujący do pracy w zawodzie. Fundusz 
liczby ludności Zwiększenie liczby miejsc Zdrowia 
i potrzeb na uczelniach medycznych, miejsc Uczelnie 
zdrowotnych rezydenckich itp. i uniwersytety 
ludności. prowadzące 

edukację 
na kierunkach 
medycznych 

Ograniczona 
dostępność opieki 
geriatrycznej 
w związku 
z małą liczbą 
lekarzy geriatrów 
i pielęgniarek 
opieki 
długoterminowej 
w relacji do 
struktury 
demograficznej 
populacji 
pacjentów. 

Zwiększenie 
dostępności świadczeń 
zdrowotnych z zakresu 
opieki geriatrycznej 
i długoterminowej. 

Szkolenie lekarzy POZ w zakresie 
zagadnień z dziedziny geriatrii. 
Wdrożenie nowych technologii 
do celów nadzoru medycznego 
nad stanem zdrowia seniorów 
mieszkających samotnie. 
Opracowanie systemu zachęt dla 
personelu medycznego do pracy 
na obszarach deficytowych, we 
współpracy z samorządami lokalnymi. 

Uczelnie 
i uniwersytety 
prowadzące 
edukację 
na kierunkach 
medycznych 
Ministerstwo 
Zdrowia, 
Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 

Mała liczba 
lekarzy 
psychiatrów dzieci 
i młodzieży 

Zwiększenie dostępności 
świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki 
psychiatrycznej. 

Szkolenie lekarzy pediatrów w zakresie 
problematyki chorób i zaburzeń 
psychicznych dzieci i młodzieży. 
Kontynuowanie działań w zakresie 
profilaktyki chorób psychicznych 
oraz wykrywania chorób i zaburzeń 
psychicznych na wczesnym etapie. 
Szkolenia dla psychologów, 
psychoterapeutów, terapeutów 
środowiskowych. 
Deinstytucjonalizacja opieki, 
przeniesienie świadczeń do 
środowiska pacjentów umożliwiająca 
odciążenie systemu opieki 
ambulatoryjnej. 
Opracowanie systemu zachęt dla 
personelu medycznego do pracy 
na obszarach deficytowych, we 
współpracy z samorządami lokalnymi 

Uczelnie 
i uniwersytety 
prowadzące 
edukację 
na kierunkach 
medycznych 
Ministerstwo 
Zdrowia, 
Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 

Wzrost 
liczby osób 
z diagnozą chorób 
psychicznych. 

Kontynuowanie realizacji 
Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. 

Korekta już prowadzonych działań 
na podstawie ewaluacji, a następnie 
ich kontynuowanie. 

Ministerstwo 
Zdrowia, 
Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 
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Wnioski Zalecenia 
Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
polityka krajowa 

Adresat 
zaleceń 

Wzrost 
zachorowalności 
na choroby 
nowotworowe 
i wzrost liczby 
zgonów 
z powodu chorób 
nowotworowych. 
Choroby układu 
krążenia jako 
główna przyczyna 
zgonów w kraju. 

Zwiększanie poziomu 
wykorzystania profilaktyki 
chorób nowotworowych 
i chorób układu krążenia 
w ochronie zdrowia. 

Organizowanie programów 
profilaktycznych, edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia 
zwiększających świadomość 
zdrowotną ludności w zakresie 
możliwych czynników ryzyka oraz 
dostępnych przesiewowych badań 
diagnostycznych, takich jak np. 
Program Profilaktyka 40 Plus, ale 
również dla innych grup docelowych. 
Opracowanie ogólnokrajowej bazy, 
w której można by było wyszukać 
odpowiednie badania profilaktyczne 
biorąc pod uwagę np. czynniki ryzyka 
oraz miejsce zamieszkania dostępnej 
on-line dla pacjentów i lekarzy POZ. 

Ministerstwo 
Zdrowia, 
Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 

Ograniczona Poprawa efektywności Wypracowanie standardów udzielania Ministerstwo 
efektywność kontaktów z lekarzem przez świadczeń w formie teleporad Zdrowia, 
kontaktów telefon lub on-line. z udziałem ekspertów, następnie ich Narodowy 
z lekarzem przez ewaluacja i aktualizacja. Fundusz 
telefon lub on-line Opracowanie narzędzi wspierających Zdrowia 
koniecznych i pomagających w poruszaniu się 
ze względu w przestrzeni online w obszarze 
na epidemię e-zdrowia osobom mającym niskie 
COVID-19. kompetencje cyfrowe lub mające 

problemy z komunikacją. 

Obciążenie 
stresem 
i narażenie 
na wynikające 
z tego problemy 
psychiczne 
kadry medycznej 
narażonej 
na ekspozycję 
wirusa 
SARS-CoV-2. 

Poprawa stanu zdrowia 
psychicznego kadry 
medycznej. 

Opracowanie strategii zapobiegania 
wypaleniu zawodowemu kadry 
medycznej 

Ministerstwo 
Zdrowia, 
Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 

Źródło: opracowanie własne 
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5.12 SpecyFiczne inStrumenty w więcej niż jednym ObSzarze 
wSparcia 

Pytania badawcze: 

Czy i w jakim stopniu planowane wsparcie ma szansę przełożyć się na zaplanowane w ramach interwencji 
rezultaty oraz na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach poszczególnych obszarów interwencji? 
Czy i w jakim zakresie wsparcie EFS powinno być kontynuowane, zmodyfikowane, czy zaniechane? 

5.12.1 instrumenty zwrotne dla rozwoju społecznego 

W perspektywie finansowej 2014-2020 instrumenty zwrotne były wdrażane w dwóch priorytetach inwesty-
cyjnych – PI 8iii Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w ramach Regio-
nalnych Programów Operacyjnych oraz PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodo-
wej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 
zatrudnienia, w ramach Działania 2.9 PO WER. Instrumenty finansowe w postaci social venture capital (SVC) 
o charakterze kapitałowym i quasi-kapitałowym, przewidziano też w Działaniu 4.1 PO WER. Odbiorcami 
instrumentów finansowych są tu podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne. 

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

Zdecentralizowany system wdrażania wsparcia promującego samozatrudnienie okazał się być niewystarcza-
jąco efektywny i skuteczny. Instrumenty zwrotne zaplanowano w 11 RPO. O niedostatecznej efektywności 
świadczą następujące elementy: 

Trudności na etapie wyboru pośredników finansowych 

Z jednej strony przyjęty model wdrażania instrumentów finansowych – poprzez jednego menadżera fun-
duszy, na którym w całości spoczywa odpowiedzialność za realizację projektu, można ocenić pozytywnie, 
biorąc pod uwagę doświadczenia w perspektywy finansowej 2007-2013, kiedy za wdrażanie IF odpowiadały 
instytucje zarządzające lub pośredniczące, które w ramach projektu konkursowego wyłaniały pośredni-
ków finansowych. Jednocześnie w obecnej perspektywie w PI 8iii powszechnie napotykano na problem 
niedostatecznego zainteresowania operatorów regionalnych udziałem w przetargach, co było wywołane 
obawami przed rekrutacją trudnej grupy odbiorców przy „niesprzyjających” warunkach rynku pracy (niskie 
bezrobocie). 

Konkurencja ze strony dotacji na ten sam cel 

Czynnikiem obniżającym zainteresowanie wsparciem wśród ostatecznych odbiorców była konkurencja ze 
strony wsparcia dotacyjnego ukierunkowanego na ten sam cel – samozatrudnienie, postrzeganego jako dużo 
korzystniejsze. „Kanibalizacja” instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych to czynnik zidentyfikowany w RPO 
jako zagrożenie dla wykorzystania całej alokacji przewidzianej na instrumenty zwrotne. Demarkacja wsparcia 
to istotny czynnik powodzenia realizacji celów interwencji. 

Ograniczenia w dostępie do wsparcia 

Instrumenty zwrotne w PI 8ii są mocno skomplikowane, jeżeli chodzi o grupy docelowe, co wynika m.in. 
z demarkacji wsparcia pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi a POWER, zgodnie z którą pożyczki 
mogły być udzielane tylko osobom od 30. roku życia426 (tymczasem odnotowywano znaczące zaintereso-
wanie pożyczkami także wśród osób młodszych). Jednocześnie założono, iż co najmniej 60% ostatecznych 
odbiorców musiały stanowić osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach 

426 Zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju i kilkakrotnie nowelizowane. 
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nowelizacji wspomnianych wytycznych w 2018 r.427 grupę odbiorców ostatecznych wsparcia poszerzono 
o nowe grupy. Wszystkie te ograniczenia i zmiany utrudniały promocję wsparcia, gdyż wyjaśnienie potencjal-
nemu uczestnikowi, czy może, czy nie może skorzystać ze wsparcia nie było łatwe. Dodatkowo należy dodać 
do tego kolejny czynnik, jakim było zróżnicowanie warunków wsparcia między regionami. 

Ograniczenia świadomościowe grupy docelowej 

Opisana wyżej specyfika grup docelowych (osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym o niskich kwalifikacjach), powodowała, że pojawiły się bariery świadomościowe. Odbiorcy to 
grupy, dla których sama idea instrumentu zwrotnego jest barierą w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu 
do projektu. 

Poprawa sytuacji na rynku pracy 

Postępom w udzielaniu pożyczek nie sprzyjała również sytuacja na rynku pracy. Spadek stopy bezrobo-
cia oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak również spadek liczby osób pozostających bez pracy / 
biernych zawodowo oznaczało zmniejszenie się populacji potencjalnych odbiorców, a przez to bezpośrednio 
trudności z rekrutacją, lub pośrednio ze wspomnianym wyżej brakiem zainteresowania operatorów regional-
nych w prowadzeniu programu pożyczek. 

Niejednorodne warunki udzielania pożyczek 

Warunki udzielania pożyczek były niejednorodne w różnych regionach (w 6 województwach w ogóle nie 
było takiej oferty). Różnice dotyczyły zarówno grup docelowych (kto kwalifikuje się do wsparcia), jak również 
pod względem maksymalnej wartości pożyczki, czy okresu spłaty. 

Instytucje zarządzające podejmowały liczne działania zaradcze, mające na celu poradzenie sobie z niskim 
zainteresowaniem wsparciem: 

Działania informacyjno-promocyjne 

Realizowano m.in. kampanie reklamowe z wykorzystaniem ekranów znajdujących się w pojazdach komu-
nikacji miejskiej, wykorzystywano również prasę regionalną oraz internet. Kluczowe dla skutecznego pozy-
skiwania pożyczkobiorców była realizacja działań o charakterze ciągłym (nie punktowym), tj. wdrażanych 
w całym okresie, w którym realizowane jest wsparcie. Działania te w dużym stopniu powinny zakładać też 
bezpośredni kontakt z osobami z grup docelowych, np. w formie grupowych lub indywidualnych spotkań 
z odbiorcami wsparcia, a także stacjonarnego lub zdalnego punktu informacyjnego z  doradcą / konsultan-
tem. Warto zatem podkreślić, również w kontekście przyszłej perspektywy finansowej, iż wsparcie w postaci 
zwrotnego instrumentu finansowego nie powinno funkcjonować niezależnie, a raczej być częścią wsparcia 
skorelowanego (zintegrowanego) – wsparcie finansowe łącznie z towarzyszącym wsparciem w postaci 
szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. 

Modyfikacja warunków udzielania pożyczek 

Jedną ze zmian wprowadzonych do warunków udzielania pożyczek było rozszerzenie grup docelowych, co 
było efektem modyfikacji Wytycznych EFS oraz negocjacji poszczególnych instytucji zarządzających RPO. 
Dodatkowo, aby zwiększyć popyt na pożyczki oraz poprawić wyniki finansowe (wykorzystanie alokacji), for-
mułowano bardziej korzystne warunki wsparcia, np. zwiększano maksymalną wartości pożyczki, lub wydłu-
żano maksymalny okres zapadalności pożyczki. 

427 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014–2020. 
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Dopasowanie harmonogramów naborów wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego 

W celu uniknięcia niekorzystnej dla instrumentów zwrotnych konkurencji ze strony dotacji, instytucje zarzą-
dzające RPO podejmowały starania, aby odpowiednio zaprogramować harmonogramy naborów na oba 
instrumenty, lub w obu instrumentach kierować wsparcie do innych grup docelowych. 

Realokacja środków 

Powszechnie w RPO decydowano się na zmniejszenie alokacji na instrumenty zwrotne w PI 8iii. W aż sześciu 
z jedenastu regionów, w których zakładano wdrażanie IF w celu wspierania samozatrudnienia, dokonano 
obniżenia alokacji na IF428, a w przypadku województwa małopolskiego anulowano wdrażanie instrumentów 
zwrotnych w PI 8iii i realokowano całość środków na inne priorytety inwestycyjne. Na początku 2020 roku, 
alokacja na pożyczki w ramach PI 8iii wyniosła tylko 57% pierwotnej alokacji429. 

Obniżenie wartości docelowych wskaźników 

Kolejnym krokiem, m.in. powiązanym z decyzją o realokacji środków było obniżenie wartości docelowych 
wskaźników powiązanych ze wsparciem zwrotnym w PI 8iii. 

Biorąc pod uwagę rozwiązania planowane na perspektywę finansową 2021-2027, zakładające zcentralizo-
waną koordynację wsparcia zwrotnego i idące za tym uproszczenie systemu wdrażania, wydaje się rozwią-
zaniem optymalnym. Zagwarantuje to m.in. ujednolicenie warunków udzielania pożyczek, podjęcie przez 
BGK spójnych i szerokich (w skali kraju) działań informacyjno-promocyjnych, możliwość monitorowania 
całości wdrażanego wsparcia (przy mniejszej liczbie wskaźników i ich uproszczeniu) i większą elastyczność 
w przesuwaniu środków w zależności od postępów w poszczególnych regionach/makroregionach. Warto 
jednocześnie pamiętać, iż specyfika grupy docelowej wsparcia wymagać będzie podejmowania działań infor-
macyjnych, promocyjnych i doradczych na jak najniższym poziomie, czyli blisko osób potrzebujących wspar-
cia. Dlatego warto zaangażować w te działania takie podmioty jak PUP430. 

Jak wynika z deklaracji przedstawicieli instytucji regionalnych, zcentralizowanie wsparcia samozatrudnienia 
jest również pozytywnie postrzegane przez same te instytucje. Uwarunkowania wprowadzone wytycznymi 
EFS stanowiły dla regionów znaczącą barierę dla wsparcia pożyczkami osób, wśród których jednocześnie 
występuje potrzeba wsparcia i popyt na środki (np. osób młodych, wykształconych, z pomysłem na dzia-
łalność). Zdaniem rozmówców zabrakło elastyczności i możliwości wsparcia zgodnie z uwarunkowaniami 
regionalnymi. 

Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej 

Wdrażanie drugiego obszaru wspieranego poprzez instrumenty zwrotne, czyli PI 9v w ramach POWER, nie 
napotkało na znaczące problemy. Wsparcie jest dystrybuowane przez pośredników finansowych w podziale 
na 5 makroregionów (w 4 operatorem jest TISE, a w jednym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwał-
kach431). Wszystkie podmioty należą do znaczących i doświadczonych funduszy pożyczkowych, w szczegól-
ności TISE, co przekłada się na dobre postępy w liczbie wspartych PES i wykorzystaniu alokacji (70%-79% 
alokacji w zależności od makroregionu)432. Pożyczki oferowane przez wszystkich operatorów cieszą się 
stosunkowo dużym powodzeniem. 

428 PAG Uniconsult, Imapp, Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Warszawa 2020. 
429 Tamże. 
430 Dobrym przykładem może być RPO województwa łódzkiego, gdzie przedstawiciele pośrednika finansowego – pełnili dyżury 
eksperckie w siedzibach PUP w celu informowania o możliwości pozyskania wsparcia i preferencyjnych warunków pożyczki, a także 
RPO województwa zachodniopomorskiego, gdzie ustanowiono funkcję doradcy, którego celem było wyjaśnienie osobie składającej 
wniosek wszystkich elementów finansowych i prawnych zawartych w umowie. 
431 Od lipca 2019 roku. Wcześniej operatorem w 4 makroregionach było TISE, a w jednym Fundacja Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. 
432 Stan na luty 2020; za: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., IDEA Instytut Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, Badanie 
potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych, Warszawa 2020. 
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Przy projektowaniu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w obecnym okresie programowania 
w Działaniu 2.9 PO WER, zostały wykorzystane doświadczenia z wdrażania pożyczek w ramach działania 1.4 
PO KL. Wsparcie zwrotne dla PES w poprzedniej perspektywie zostało ocenione wysoko433, jako skuteczne 
i trafne do potrzeb odbiorców. Wyniki badań wskazują też na konieczność kontynuacji wsparcia instrumen-
tów zwrotnych skierowanych do PES. Jak wynika z oceny ex-ante potrzeb finansowych i pozafinansowych 
w sektorze ekonomii społecznej na lata 2021-2027, potrzeby te pozostają aktualne. 

W ramach nowego programu należałoby zaprogramować wdrażanie instrumentów pożyczkowych 
na zbliżonych do obecnych zasadach. Instrumentem bardzo przydatnym dla licznej grupy PES mogłaby być 
pożyczka obrotowa, która ułatwiłaby rozwiązanie problemów z płynnością finansową, odczuwaną przez 
wiele PES, szczególnie w okresie po pandemii COVID-19. Pożyczka mogłaby też służyć zapewnieniu wkładu 
własnego pod projekty dotacyjne w okresie 2021-2027. Analizy wskazują też, iż w obszarze wsparcia PES 
warto odejść od instrumentów czysto dotacyjnych i przetestować instrument częściowo umarzalnych poży-
czek na tworzenie nowych miejsc pracy w PES. 

Kontynuowany i rozwijany powinien być również instrument „społecznych inwestycji kapitałowych” (Social 
Venture Capital – SVC), który obecnie jest testowany w formie pilotażu w ramach Działania 4.1 Innowacje 
społeczne PO WER. Rekomenduje się szersze stosowanie instrumentu SVC – przejście do fazy postpilotażo-
wej i rozpowszechnianie tego podejścia. 

Zdaniem przedstawiciela instytucji na poziomie krajowym, konieczne są również dalsze uproszczenia w pozy-
skiwaniu wsparcia (jak najmniejsza liczba warunków, od których zależą parametry otrzymanego wsparcia). 
Pożądane jest również wdrożenie hybrydowych instrumentów, zakładających np. częściowe umorzenie 
pożyczki w sytuacji, kiedy w swoim projekcie beneficjent osiągnie efekt dodatkowy, społeczną wartość 
dodaną, lub skutecznie wdroży innowację społeczną. 

W projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, zakłada się zwięk-
szenie zaangażowanie środków EFSI w formie instrumentów finansowych i mieszanego systemu wsparcia 
zwrotnego w celu bardziej efektywnego, wieloletniego wykorzystania środków publicznych dla stymula-
cji polskiej gospodarki. Instrumenty finansowe stosowane mają być przede wszystkim w następujących 
obszarach: 

• wsparcie NGOs, w tym podmiotów ekonomii społecznej, 

• zakładanie działalności gospodarczej i tworzenia stanowisk pracy, 

• podnoszenie kompetencji (szkolenia) pracowników434. 

Zapewnienie dostępu dla PES do zwrotnych instrumentów finansowych będzie miało miejsce na poziomie 
krajowym. Podobnie będzie w przypadku projektów dotyczących instrumentów zwrotnych dla osób fizycz-
nych, ukierunkowanych na poprawę dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, 
zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie 
promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 

Założenia te są spójne z wnioskami płynącymi z doświadczeń obecnej perspektywie, zarówno pod wzglę-
dem obszarów wskazanych do wsparcia zwrotnego, jak też pod względem systemu wdrażania, idącego 
w kierunku centralizacji. 

Jak wynika z dostępnych badań ewaluacyjnych oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami insty-
tucji na poziomie krajowym, potencjał do zastosowania instrumentów zwrotnych występuje również 
w przypadku: 

433 EVALU, Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – RAPORT CZĄSTKOWy, Ministrstwo Inwe-
stycji i Rzwoju, Warszawa 2018. 
434 Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. 
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Szkolnictwa wyższego – Zgodnie z wynikami badania „Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne 
i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER”435 warto rozważyć wykorzystanie instrumentów 
zwrotnych dla wspierania przedsiębiorczości pracowników naukowych. Analiza przeprowadzona została 
na potrzeby programowania PO WER, a nie kolejną perspektywę finansową, niemniej zdiagnozowany 
problem niewielkiej liczby pracowników naukowych prowadzących działalność gospodarczą, będący jednym 
z czynników braku dobrych relacji uczelni z rynkiem pracy, pozostaje aktualny. Jednocześnie zaprojektowanie 
takiego wsparcia musiałoby być poprzedzone analizą innych dostępnych instrumentów zwrotnych i bez-
zwrotnych dostępnych ze środków krajowych; 

Rewitalizacji – wdrożenie instrumentów zwrotnych w tym obszarze, zdaniem przedstawiciela instytucji 
krajowej, jest zasadne, pod warunkiem, iż wsparcie będzie sprofilowane przede wszystkim pod kątem samo-
rządów (wśród których występuje większy popyt i potencjał), a także iż będzie wdrażane z uwzględnieniem 
uwarunkowań regionalnych i w podziale na co najmniej makroregiony (aby uniknąć zbytniej koncentracji 
wsparcia w regionach silniejszych), a dodatkowo preferencyjnego traktowania mniejszych samorządów 
(z mniejszym potencjałem aplikacyjnym). 

5.12.2. innowacje społeczne 

Przedstawiona propozycja w obszarze innowacji stanowi w znacznej mierze kontynuację działań wdra-
żanych w ramach PO WER. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż interwencja ta zyskała pozytywne oceny 
w ramach prowadzonych ewaluacji436, a zawarte w nich rekomendacje w znacznej części zostały wdrożone 
już w ramach PO WER i są uwzględnione w ocenianych założeniach. Wdrażanie innowacji w ramach PO 
WER potwierdziło też zasadność ich wyodrębnienia w osobnej osi i umożliwienie realizacji innowacji we 
wszystkich celach szczegółowych EFS. Takie podejście pozwala na dużą elastyczność we wdrażaniu i powinno 
zostać zastosowane w ramach EFS+. 

W przypadku planowanych działań w obszarze innowacji nie wskazano dotychczas zakładanych rezultatów, 
ale też nie należy się spodziewać, że zrealizowane projekty innowacyjne przełożą się już w okresie interwen-
cji na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej, bowiem nie taka jest ich rola. Rezultatem interwencji będzie 
niewątpliwie pewna liczba interesujących produktów (innowacji) na poziomie mikro, pewna liczba nowych 
przetestowanych podejść do rozwiązywania problemów na poziomie makro i dalsza poprawa klimatu dla 
innowacji społecznych. Zdecydowanie dobrym zamysłem, w tym z punktu widzenia osiągania przyszłych 
rezultatów, jest wprowadzenie dwóch nowych mechanizmów: akceleracji (działanie oczekiwane i postu-
lowane już w trakcie realizacji mikro innowacji w PO WER) i laboratorium usług publicznych. O ile jednak 
powiązanie akceleracji z mikro-innowacjami nie budzi wątpliwości, o tyle nie jest zrozumiałe to powiązanie 
w przypadku laboratorium usług publicznych. W prezentacji założeń KPO EFS+ wskazano, że do laborato-
rium miałyby zgłaszać się jednostki odpowiedzialne za świadczenie usług publicznych. Zadaniem laborato-
rium byłoby, na podstawie wiedzy behawioralnej, we współpracy ze zgłaszającym zaprojektowanie usług, 
i w wybranych przypadkach przetestowanie skuteczności nowego rozwiązania przed wdrożeniem w pełnej 
skali. 

Oczywiście można sobie wyobrazić, że do laboratorium zgłosi się ośrodek pomocy społecznej czy inna 
lokalna instytucja odpowiedzialna za świadczenie usług publicznych (podkreślenie celowe, wskazujące 
na działanie w oparciu o jakieś regulacje formalne). Praktyka jednak pokazuje, że instytucje na tym pozio-
mie są mało zainteresowane poszukiwaniem nowych rozwiązań czy podejść. Wydaje się, że laboratorium 
mogłoby (powinno) obsługiwać instytucje centralne i ewentualnie regionalne, a wówczas działanie miałoby 
charakter bliższy raczej makro niż mikro-innowacji. 

435 Miller A., Piotrowski S., Rumińska P., Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyż-
szego PO WER, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016. 
436 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego PO WER…., op.cit.; Ewaluacja Innowacji Społecznych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – trzy kolejne raporty tematyczne, Ego s.c. i Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o. na zlecenie MRR. 
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Powyższa uwaga nie ma zasadniczego znaczenia na obecnym etapie – przesądzenie „przynależności” labo-
ratorium do mikro czy makro-innowacji jest bowiem kwestią wtórną. Istotne jest to, że laboratorium usług 
publicznych to pomysł trafiony437. 

Ponieważ jednak laboratorium samo w sobie będzie poważną innowacją, to konieczne będzie przemyślenie 
podejścia do jego uruchomienia. Można wręcz stwierdzić, że pierwszym działaniem laboratorium powinno 
być zastosowanie podejścia opartego na ekonomii behawioralnej w docieraniu do potencjalnych jego użyt-
kowników i zachęcenie do korzystania z usług. 

Za zasadne w świetle doświadczeń z wdrażania innowacji w PO WER należy uznać wskazanie możliwości 
wykorzystania współpracy ponadnarodowej, postulowane w ramach ewaluacji mid-term PO WER438. 

Ze względu na otwarty i elastyczny charakter działań w zakresie innowacji nie zdefiniowano katalogu obsza-
rów, grup odbiorców czy problemów społecznych, jakie zostaną objęte interwencją. To jedna z cech, która 
stanowi o sile tego działania, pozwala bowiem na tworzenie mikro-innowacji w szerokim spektrum obsza-
rów społecznych, w odpowiedzi na identyfikowane lokalnie problemy (pod warunkiem jednak, że na dal-
szym etapie obszary te nie zostaną zbyt radykalnie ograniczone) i na wypracowywanie i testowanie makro-
-innowacji w odpowiedzi na identyfikowane na bieżąco problemy. 

5.12.3. współpraca ponadnarodowa 

We wstępnych założeniach programu, udostępnionych na potrzeby niniejszej analizy, nie sformułowano 
zakładanych rezultatów interwencji w formie współpracy ponadnarodowej. Podobnie jednak jak w przy-
padku innowacji trudno oczekiwać istotnego wpływu tych działań na sytuację społeczno-gospodarczą. 

W 2019 roku planowana była ewaluacja Działania 4.2 i 4.3 PO WER, a więc działań dotyczących współpracy 
ponadnarodowej i mobilności. W efekcie głównym źródłem informacji jest wspomniana ewaluacja mid-term 
PO WER (również realizowana w 2019 roku, jednak charakter ewaluacji mid-term nie pozwolił na pogłębie-
nie wielu kwestii). 

Za słuszne należy uznać założenie, że współpraca ponadnarodowa dotyczyć będzie wszystkich celów szcze-
gółowych przewidzianych dla EFS. Jednak w świetle doświadczeń z wdrażania projektów współpracy ponad-
narodowej można mieć wątpliwości co do zasadności wydzielenia tego typu projektów, zamiast umożliwie-
nia wdrażania części działań we współpracy ponadnarodowej w ramach pozostałych osi priorytetowych. 
Chodzi przede wszystkim o dający się zauważyć w drugiej połowie wdrażania PO WER spadek zaintereso-
wania konkursami na realizację projektów współpracy ponadnarodowej (sytuację ratowało umożliwienie 
realizacji projektów pozakonkursowych). Co ważne – nie było też zainteresowania działaniami dotyczącymi 
sieci współpracy, podczas gdy planuje się wydzielenie takiego typu projektu. Przyjmujemy jednak, że istnieją 
uwarunkowania wymagające czy zachęcające do wydzielenia tego typu projektów w programie. 

Podejście do współpracy ponadnarodowej wydaje się bardziej przejrzyste w stosunku do zastosowanego 
w PO WER - zrezygnowano z „warstwowego” opisu – zamiast typów projektów i dopuszczalnych w ich 
ramach działań – określono tylko możliwe działania. To podejście wydaje się stwarzać bardziej elastyczne 
ramy do realizacji projektów współpracy ponadnarodowej. 

Nie znajdujemy uzasadnienia dla wydzielenia jako osobnego typu projektu możliwości rozszerzenia projektu 
standardowego o komponent ponadnarodowy (dotyczy także RPO). Ta możliwość w ramach PO WER nie 
cieszyła się w ogóle zainteresowaniem (przynajmniej do momentu realizacji ewaluacji mid-term; nie jest 
dostępne sprawozdanie z realizacji PO WER za 2019 rok). Uruchomione działania o charakterze ratunkowych 
– dwa projekty grantowe o charakterze inkubacji komponentów współpracy ponadnarodowej – wciąż trwają 
i nie jest wiadomo, czy przyniosły zakładane efekty. Nie chodzi przy tym o liczbę projektów, które otrzymają 

437 Na korzyści wynikające ze stosowania ekonomii behawioralnej wskazują m.in. eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego: Proś-
ciej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia behawioralna wspiera polityki publiczne w Polsce, PIE, Warszawa 2019. 
438 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego PO WER…., op.cit. 
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grant na rozszerzenie projektu, lecz o faktyczne efekty współpracy, efekty niemożliwe bez niej do osiągnię-
cia, o trwałym charakterze. Jeśli tak, to być może należy przewidzieć kontynuację tej formuły w EFS+. 

W ramach prac nad uszczegółowieniem opisu tej grupy projektów konieczne jest ostrożne planowanie alo-
kacji i wskaźników. Co do wskaźników – należy uwzględnić rekomendacje odnośnie do ich definicji – zgodnie 
ze wskazaniami w ewaluacji mid-term PO WER439. 

Programy mobilności w ramach PO WER powiodły się w decydującej mierze dzięki finansowaniu projek-
tów z list rezerwowych Erasmus+. W planowanym programie ten typ projektu nie został uwzględniony ze 
względu na znaczące zwiększenie środków na program Erasmus, a tym samym brak potrzeby finansowania 
tych działań z EFS. Określono w zasadzie jeden typ projektów, analogiczny do istniejącego w PO WER, który 
jednak w PO WER cieszył się bardzo umiarkowanym zainteresowaniem. W ramach ewaluacji mid-term PO 
WER440 stwierdzono, że zamiast wydzielania mobilności jako odrębnego typu projektów należałoby przewi-
dzieć – pod określonymi warunkami – możliwość mobilności w ramach standardowych projektów skiero-
wanych na podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych i pracujących. Podtrzymujemy tę rekomendację. Ponadto 
zwrócono uwagę na konieczność – na dalszym etapie prac – przemyślenia miary sukcesu projektów mobil-
nościowych tak, by nie powtórzyć wad tego systemu z PO WER. 

Tabela 28. Rekomendowane rozszerzenie wsparcia – współpraca ponadnarodowa 

Wnioski Zalecenia 

Proponowane sposoby 
wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS – program 
krajowy 

Możliwość rozszerzenia projektu 
standardowego o komponent 
ponadnarodowy nie cieszyła się 
zainteresowaniem realizatorów 
projektów. 

Proponujemy rezygnację z tego 
typu projektów. 

Proponujemy rezygnację z tego 
typu projektów. 

Projekty mobilności (inne niż Proponujemy rezygnację z tego Proponujemy rezygnację z tego 
przewidziane w Erasmus+) nie typu projektów. typu projektów, a w to miejsce 
cieszyły się zainteresowaniem przewidzieć możliwość mobilności 
projektodawców. w ramach standardowych 

projektów skierowanych 
na podnoszenie kwalifikacji 
bezrobotnych i pracujących. 

Źródło: opracowanie własne 

439 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego PO WER…., op.cit. 
440 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego PO WER…., op.cit. 
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6. Programowanie i wdrażanie wsParcia 

6.1. ZaPewnianie elastycZności wsParcia eFs 

Pytania badawcze: 

Jak należy zaprogramować EFS w nowej perspektywie aby umożliwiał elastyczne wykorzystanie w formie 
tarczy/osłony dla gospodarki i kapitału ludzkiego w sytuacji wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń gospo-
darczych, społecznych lub losowych? 

Jakie problemy identyfikowane są w obecnie wykorzystywanym modelu dystrybucji środków z EFS na rzecz 
wspierania i aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo?, czy model ten odpowiada na potrzeby 
osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii koronawirusa? Jakich zmian należałoby dokonać, aby 
dystrybucja środków była efektywna i optymalnie dopasowana do obecnych potrzeb i wyzwań? 

Model dystrybucji środków EFS na rzecz wspierania i aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
jest oceniany generalnie jako właściwy (pomijając kwestie omówione w innych miejscach raportu, takich 
jak przeregulowanie, czy wady procedur konkursowych, co jednak dotyczy EFS jako całości, a nie aktywizacji 
zawodowej w szczególności). 

Nie jest możliwe dokonanie oceny adekwatności tego modelu wobec potrzeb osób, które straciły zatrud-
nienie w wyniku pandemii COVID19 z prostego powodu – od początku pandemii w Polsce do momentu 
prowadzenia niniejszego badania nie nastąpił zwiększony napływ bezrobotnych. Nie oznacza to, że COVID19 
nie wpłynie na sytuację na rynku pracy, dotychczas jednak daje się zauważyć jedynie zmniejszenie liczby 
ofert pracy. System pozostaje w pełnej gotowości do obsługi osób tracących zatrudnienie. Z drugiej strony 
sugerowanie, że model dystrybucji środków EFS powinien specyficznie „zauważać” potrzeby osób tracących 
zatrudnienie w wyniku pandemii jest wręcz niewłaściwe – osoba tracąca pracę w wyniku pandemii nie różni 
się od osoby tracącej pracę w wyniku zdarzeń gospodarczych, a dodatkowo niezwykle trudno będzie o jed-
noznaczną definicję „utraty pracy z powodu pandemii”. Inną kwestią jest, że model wsparcia bezrobotnych 
i nieaktywnych zawodowo wymaga zmiany (o czym mowa jest m.in. w części dotyczącej wsparcia dla PSZ), 
nie wiąże się to jednak z pandemią – potrzeba zmiany modelu została dostrzeżona znacznie wcześniej. 

W dalszej części skupimy się więc na proponowanych kierunkach zmian w systemie wsparcia i wdrażania 
EFS, przy czym potrzebę elastyczności widzimy nie tylko w odniesieniu do sytuacji nieprzewidzianych zda-
rzeń gospodarczych, społecznych, czy losowych i wynikających stąd konieczności tworzenia tarcz, czy osłon. 
Siedem lat perspektywy programowania to, jak pokazuje doświadczenie, okres na tyle długi, że nawet bez 
zdarzeń typu pandemia, trzęsienie ziemi, krach na giełdzie, czy powódź należy liczyć się z bardzo istotną 
zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej, a także politycznej, co także ma znaczenie. Ta niejako naturalnie 
postępująca zmiana powoduje, że w czwartym, czy piątym roku wdrażania programu operacyjnego mamy 
do czynienia z zupełnie innym otoczeniem niż w momencie programowania, a sztywność systemu nakazuje 
realizować nieaktualne cele i wskaźniki, aktywizować nieistniejące grupy docelowe przy użyciu archaicznych 
instrumentów, w ramach równie archaicznych i uznawanych za nadmiarowe, a bardzo obciążających proce-
dur biurokratycznych. 

Przeprowadzone w ramach badania wywiady oraz analiza raportów ewaluacyjnych pozwalają na sfor-
mułowanie następującego katalogu warunków, jakie powinien spełniać nowy program finansowany 
z EFS, aby zapewniona była elastyczność wdrażania i reagowania na zmiany. Katalog ten przedstawiono 
w tabeli rekomendacji. 

Proponowane w części dotyczącej wsparcia PSZ zmiany należy także postrzegać jako szansę na uelastycz-
nienie wykorzystania EFS, również w charakterze tarczy w sytuacji wystąpienia nie dających się przewi-
dzieć okoliczności. 
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 Tabela 29. Proponowane rozszerzenie wsparcia – zapewnienie elastyczności wsparcia EFS 

Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS – program krajowy 

System wsparcia Konieczne jest 1) Grupy docelowe powinny być wskazane ogólnie, a ich dopre-
jest mało uelastycznienie cyzowywanie powinno następować na etapie tworzenia doku-
elastyczny, systemu wsparcia. mentacji konkursowej. 
co utrudnia 2) Nie powinno się określać katalogów form wsparcia, pozo-
reagowanie stawiając ich kreowanie wnioskodawcom. Interesującym 
na zmiany sytuacji. kierunkiem jest tu określenie stawki jednostkowej dla działania 

aktywizacyjnego i płacenie za efekty, a nie za proces. Ma tu 
miejsce zasada tzw. black box, działająca w wielu krajach przy 
zlecaniu usług aktywizacyjnych. Warto jedynie określić zestaw 
obowiązujących zasad (standardów) po to, by nie dopuścić do 
działań nieetycznych. 
3) Należy w większym zakresie stosować modele popytowe, 
które okazują się tańsze i bardziej skuteczne, zwiększają aktyw-
ność samych zainteresowanych, gwarantując realną indywidua-
lizację wsparcia. Nie są to modele dla wszystkich i na wszystkie 
okoliczności, jednak obecnie skala ich zastosowania wydaje się 
zbyt mała. 
4) Należy znacząco ograniczyć liczbę i zakres tzw. wytycznych, 
dziś ocenianych jako duszącą inicjatywę nie tylko projektodaw-
ców, ale także instytucji ogłaszających konkurs. Dodatkowo 
uważa się, że liczba różnych zasad/reguł, obowiązujących 
projektodawcę dla części z nich stanowi czynnik zniechęcający 
do aplikowania mimo dysponowania odpowiednią wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem do realizacji wysokiej jako-
ści projektu (strach przed naruszeniem jakiejś zasady, w tym 
– nieznanej w momencie aplikowania, co wynika z zapisów 
umów, nakazujących stosowanie wersji wytycznych kwalifiko-
walności z dnia ponoszenia wydatku, a nie z dnia zawierania 
umowy). Pewna grupa projektodawców decyduje się aplikować, 
jednocześnie decydując się na ponoszenie kosztów wynajęcia 
firmy zajmującej się przygotowywaniem aplikacji i rozliczaniem 
projektów. I wreszcie tworzy się coraz większa trzecia grupa – 
„realizatorów projektów”, gotowych zrealizować każdy projekt 
– dotyczący aktywizacji zawodowej, tworzenia przedszkoli, 
czy doskonalenia nauczycieli, co jednak rzadko idzie w parze 
z wysoką jakością. Nawet jednak bez przejścia na formułę black 
box konieczne jest radykalne ograniczenie wytycznych. 
5) Do oceny wniosków o dofinansowanie projektów należy 
stosować mniej niż ma to miejsce obecnie kryteriów szczegóło-
wych, przy pomocy mniej rozdrobnionych ocen, za to zwracając 
uwagę na ogólną logikę, spójność i wdrażalność projektu. Zda-
niem niektórych rozmówców większa sprawność i efektywność 
oceny wniosków, wymagana zwłaszcza w sytuacjach nadzwy-
czajnych, zostanie osiągnięta dzięki wprowadzeniu zasady 
spotkań z wnioskodawcami (panele) w miejsce wielokrotnej 
wymiany korespondencji. Zdaniem innych warto w szerszym 
zakresie stosować zasadę oceny fiszek projektowych (preselek-
cja), co w sytuacji zastosowania zasady black box mogłoby stać 
się podejściem wystarczającym do wyboru projektów. Należy 
pozostawić (wypracować) różne warianty procesu oceny, do 
decyzji instytucji ogłaszających konkurs, 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń w ramach 
interwencji EFS – program krajowy 

rekomendując jednak te, które są prostsze, bardziej elastyczne 
i bardziej efektywne – mniej absorbujące tak pracowników IOK, 
jak i beneficjentów. 
6) Proponuje się stosowanie na szerszą skalę projektów gran-
towych, które są szansą na realizację swoich pomysłów przez 
mniej doświadczone, zwłaszcza w aplikowaniu, instytucje. 
Odciążenie ich od obowiązków biurokratycznych związanych 
z prowadzeniem i rozliczaniem projektów (co jest odpowiedzial-
nością operatora grantów) spowoduje, że do działań aktywizują-
cych włączą się organizacje działające lokalnie, bliżej uczestnika. 
Jest to szansa na lepsze docieranie zwłaszcza do osób nieaktyw-
nych zawodowo. Niezbędne będzie jedynie uporządkowanie 
kwestii kwalifikowalności wydatków przez grantobiorców, np. 
dopuszczenie finansowania przez nich w ramach grantu pew-
nych kosztów księgowych, czy innych administracyjnych. 

Źródło: opracowanie własne 

6.2. wZmacnianie sPójności PomiędZy Politykami sektorowymi 
i wsPierającą je interwencją eFs 

Pytanie badawcze: Jakie działania są niezbędne, aby wzmocnić komplementarność projektów EFS wspiera-
jących systemy publiczne (m. in. w obszarach ochrony zdrowia i wsparcia osób z niepełnosprawnościami) ze 
sobą wzajemnie i z politykami sektorowymi finansowanymi spoza EFS, oraz by przedsięwzięcia EFS wspierały 
projektowanie i wdrażanie zmian w obszarach polityk sektorowych? 

Za stan optymalny można uznać sytuację, gdy programy operacyjne EFSI oraz krajowe polityki i realizowane 
w ramach nich programy realizują wspólne cele rozwojowe, KPO EFS+ wnosi wkład w realizację i poprawę 
skuteczności polityk krajowych, a te wspierają realizację celów europejskiej polityki spójności. Kluczowym 
momentem dla zapewnienia komplementarności jest etap programowania: polityk (sektorowych i ponad-
sektorowych) w szerokim sensie, strategii obszarowych oraz programów dotacyjnych, tj. programów opera-
cyjnych EFSI i programów zapewniających finansowanie ze środków krajowych. Występuje w związku z tym 
szereg wyzwań. 

Po pierwsze, prace te toczą się równocześnie, ze względu na konieczność dotrzymania terminów i zapew-
nienia ciągłości polityk. Istnienie ram strategicznych w niektórych obszarach należy do warunków wstęp-
nych dla uruchomienia wsparcia EFS+. Warunkiem rozpoczęcia KPO EFS+ jest istnienie strategii dotyczącej: 
a) aktywnej polityki rynku pracy (APRP), b) polityki w zakresie systemu kształcenia i szkolenia, c) polityki 
na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (w tym deinstytucjonalizacji), d) strategia integracji 
Romów, e) ram strategicznych polityki zdrowotnej. Nie oznacza to jednak, że programujący KPO EFS+ mogą 
poczekać z tworzeniem programu, aż wymienione ramy strategiczne będą gotowe i faktycznie nie czekają, 
lecz pracują nad założeniami programu. Natomiast przyjęcie ostatecznej wersji programu będzie możliwe 
po przyjęciu ww. strategii. 

Powstał też projekt „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 
chociaż wymagana strategia na rzecz integracji Romów nie jest znana i można sądzić, że program ten ma 
pełnić zarazem rolę strategii. Trwają prace nad strategiami w zakresie polityki na rzecz włączenia społecz-
nego i walki z ubóstwem oraz polityki zdrowotnej. Brakuje informacji na temat prac nad strategią APRP. 

Po drugie, KPO EFS+ jest programowany w sytuacji, gdy nie ma jeszcze jasności do kierunku reform części 
polityk (nie tylko tych, dla których strategie są wymagane przez UE). Przekłada się to na brak dokumentów 



203 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 

strategicznych, ale przede wszystkim – braki rozwiązań będących punktami odniesienia programu. Z wywia-
dów wynika, że istnieje świadomość potrzeby i prawdopodobnie wola reformy polityki zatrudnienia (któ-
rej częścią są APRP) przynajmniej w jakimś (nieznanym jeszcze) zakresie, ale prace nie są zaawansowane 
i programujący KPO EFS+ nie znają kształtu takiej reformy i perspektywy czasowej jej wprowadzenia. Nie 
ma też decyzji odnośnie rozwoju polityki migracyjnej (w tym kwestii zatrudnienia, włączenia społecznego 
i edukacji cudzoziemców), nie wiadomo więc, czy i które podmioty będą prowadziły działania. W obsza-
rze edukacji i kształcenia, zarówno oświaty jak i szkolnictwa wyższego, pojawiają się zapowiedzi rządu nt. 
modyfikacji niedawno wdrożonych reform, choć obecnie nie wydają się one przekładać na potrzebę zmian 
w KPO EFS+. Z kolei w obszarze deinstytucjonalizacji prace prowadzi kilka instytucji, co dodatkowo zwiększa 
wyzwanie komplementarności. Za całość strategii na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem odpo-
wiada Departament Pomocy Społecznej MRiPS, a strategiczne ramy dla deinstytucjonalizacji wsparcia OzN 
opracowuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jak wynika z wywiadu, stara się 
ono „przełamać resortowość”, ale na razie prace te przyjmują kształt „bloku zdrowia” i „bloku usług społecz-
nych”, a nadzieja na ponadresortowe podejście upatrywana jest we wspólnej koordynacji. 

W sytuacjach, gdy występuje duża niepewność co do ewentualnego opracowania lub reformy danej poli-
tyki krajowej znajdującej odzwierciedlenie w ustawie i w ustawowym zagwarantowaniu jej finansowania, 
w ramach KPO EFS+ planuje się rozwiązania samodzielne, niejako zastępcze i tymczasowe do czasu rozwi-
nięcia polityki krajowej w obszarach, w których twórcy programu dostrzegają ważne potrzeby, zwłaszcza, ale 
nie tylko, gdy jest to wymagane wśród warunków wstępnych UE. Nie tylko IZ przyszłego KPO EFS+ projektuje 
takie rozwiązania, także twórcy polityk krajowych dostrzegając potrzebę pewnych rozwiązań i mając na uwa-
dze powolność procesów legislacyjnych poszukują choćby tymczasowego sfinansowania tych rozwiązań ze 
środków UE, czy to z KPO EFS+, czy np. z Krajowego Programu Odbudowy (jak w przypadku zatrudnienia 
wspomaganego). Włączając rozwiązania do KPO EFS+ można mieć nadzieję i podejmować starania, by, 
przetestowane, w przyszłości przełożyły się na politykę krajową. Jednak to, czy KPO EFS+ faktycznie wpłynie 
w ten sposób na polityki krajowe zależy od wielu czynników, zwłaszcza efektów pilotażu rozwiązań, przeko-
nań twórców polityk oraz możliwości o woli wyasygnowania środków krajowych w przyszłości. 

Część rozwiązań w projekcie KPO EFS+ powstała przypuszczalnie z inicjatywy IZ lub IP bez udziału lub przy 
niewielkim udziale departamentów merytorycznych w innych resortach. Są to np. przedsięwzięcia dot. 
opieki środowiskowej planowane do realizacji w trybie konkursowym, czy propozycja tworzenia centrów 
symulacji medycznej, która zaskoczyła właściwego interesariusza, bo wg jego słów takie centra już istnieją, 
i zainteresowany nie miał jasności, czy chodzi o nowe podobne jednostki, czy może dalsze wsparcie istnieją-
cych. Jak wyjaśnia IZ, chodzi i o wsparcie istniejących i o tworzenie nowych centrów. Nie o tym jednak jest 
ten rozdział, przykład ten świadczy o niedostatkach przepływu informacji. W wywiadach pojawiało się też 
więcej sygnałów, że określona propozycja, jaką widzą respondenci jest dla nich nowa, nie była im wcześniej 
przedstawiona przez IZ lub IP i nie wynikało to tylko ze skrótów redakcyjnych. Oczywiście nie brakowało też 
interesariuszy, którzy przeciwnie – rozpoznawali własne wkłady. Może to świadczyć o przekazywaniu infor-
macji przez IZ lub IP o toczących się pracach wybranym interesariuszom (choć nie można wykluczyć przy-
padku, że wywiadu udzieliła osoba nieznająca czegoś, co opracował jej współpracownik). 

Prace nad strategiami sektorowymi toczą się w innej formule. Są prowadzone przez departamenty sek-
torowe które jeśli jest to wymagane zbierają wkłady od innych departamentów z własnego lub innych 
ministerstw oraz według własnego wyboru w różnym stopniu włączają w nie ekspertów dziedzinowych, 
a następnie konsultują robocze produkty z ekspertami. Względnie dużo informacji jest dostępnych o pracach 
nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (ZSU 2030). Za jej opracowanie jest odpowiedzialny Depar-
tament Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN, a znaczący wkład ekspercki w te prace wnosi 
IBE. Projekt, z którego ujawniono na razie tylko część ogólną, był konsultowany z gremiami interesariuszy 
w obszarze kwalifikacji (Rada Interesariuszy ZSK, Rada programowa ds. Kompetencji, dyrektorzy szkół zawo-
dowych, uczelnie). W źródłach publicznie dostępnych brakuje informacji o tym, by na spotkania konsulta-
cyjne w ramach prac nad ZSU 2030 był zaproszony przedstawiciel IZ KPO EFS+ z MFIPR pomimo, że to dzięki 
EFS powstaje ZSK, działają rady ds. kompetencji, a dawniej zmodyfikowano podstawy programowe), ale jak 
wynika z wyjaśnień MEN, projekt ZSU 2030 był konsultowany m. in. z MFiPR, przedstawicielami regionów 
i ekspertami dziedzinowymi. 

Z ogólnodostępnych informacji i uwag wniesionych do projektu niniejszego raportu można wnioskować, 
że oczywiście obowiązkowe konsultacje międzyresortowe gotowych projektów rozwiązań są prowadzone. 
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Przykładowo ich śladem jest pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
przekazujące do konsultacji projekt „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 
2021-2030” z terminem 7 dni na zgłoszenie uwag441. Nie jest to model zbliżony do wspólnego wtórzenia 
polityk. 

Natomiast, choć konsultacje obowiązkowe się odbywają, to nie można stwierdzić, by Instytucja Zarządza-
jąca KPO EFS+ była postrzegana jako oczywisty interesariusz, którego warto włączyć w prace na jak naj-
wcześniejszym etapie, bo nie tylko odpowiada za przyszłe dofinansowania, ale współtworzy rozwiązania 
systemowe w danym obszarze. Chociaż podmioty sektorowe korzystają z EFS, rozumieją i raczej doceniają 
rolę konkretnych rozwiązań – projektów, zwłaszcza tych, które same zainicjowały, to utrzymuje się postrze-
ganie instytucji „od funduszy UE” jako prowadzących swoje, względnie autonomiczne działania. 

Wszyscy autorzy polityk, strategii i programów działają w sytuacji dużej niepewności, a pracując w tym 
samym obszarze potrzeb społecznych mają – jako przedstawiciele różnych instytucji – do pewnego stopnia 
odmienne obowiązujące ich ramy odniesienia (projekty rozporządzeń UE, przepisy krajowe lub plany zmiany 
tych przepisów, strategie lub wstępne projekty strategii, czy cele wyznaczane przez osoby decyzyjne). 
Ponadto, w zależności od swojej funkcji, mają różną wiedzę na temat przedmiotu interwencji, a – jako osoby 
– formułują na jej podstawie różne przekonania o istniejących potrzebach i odpowiednich środkach ich 
zaspokajania. Z analizy wyłaniają się dwa czynniki, których zmiany mogą ten – obiektywnie trudny – proces 
ułatwić: formy współpracy i postawy wobec zróżnicowania przekonań. 

Tym, co łączy interesariuszy z każdego typu instytucji, czy to departamentów merytorycznych w minister-
stwach sektorowych, czy to instytucji systemu realizacji przyszłego KPO EFS+, jest potrzeba informacji, które 
pozwoliłyby zmniejszać opisaną niepewność. Zaspokoić mogłoby ją częściowo podjęcie decyzji w spra-
wach, w których nie są one jeszcze podjęte (np. opracowanie lub dokończenie strategii), tj. poznanie ram 
odniesienia dla własnej pracy, w tym poszerzenie wiedzy o demarkacji, tj. o tym, co zostanie zapewnione 
gdzie indziej. To jednak nie może nastąpić szybko z wielu powodów, w tym z powodu współzależności prac. 
Drugim najważniejszym sposobem zaspokojenia tej potrzeby byłoby wzmocnienie wymiany informacji, 
pomiędzy podmiotami pracującymi nad rozwiązaniami, o treści roboczych projektów rozwiązań. Wszyscy 
chcą przynajmniej wiedzieć o tym, jakie rozwiązania projektują i proponują inni. Należy podkreślić, że intere-
sariusze potrzebują poznać nie jedynie i dopiero projekt kompletnego dokumentu przekazanego do konsul-
tacji drugiemu resortowi, lecz robocze pomysły na rozwiązania oraz bardziej już skonkretyzowane plany ich 
zapisania w dokumentach przez daną instytucję. Taki przepływ informacji jest podstawowym warunkiem do 
dalszych działań, to jest wzajemnego dopasowania rozwiązań tworzonych przez poszczególne podmioty lub, 
co byłoby wyższym poziomem współpracy, wspólnego tworzenia spójnych założeń. 

Oczywiście do pewnego stopnia wymiana informacji pomiędzy instytucjami, tak w formie pisemnej, jak 
i rozmów, istnieje, ale z perspektywy interesariuszy jest ona niewystarczająca. Wymiana roboczych propo-
zycji ma miejsce głównie w ramach procesu programowania KPO EFS+, w układzie: od departamentów sek-
torowych do instytucji pośredniczących, które zależnie od tego jak definiują swoją rolę i jakie kompetencje 
mają w zespole, w mniejszym lub większym stopniu starają się uczestniczyć w wypracowaniu takich propozy-
cji, a następnie przesłanie propozycji do instytucji zarządzającej. W zasadzie żaden wariant pozycjonowania 
się przez IP nie jest idealny. Jeśli IP ogranicza swoją rolę merytoryczną, to nie musi być korzystne dla jakości 
tworzonych rozwiązań. Jeśli zaś ją podejmuje w większym stopniu, to wnosi wartość w postaci doświadcze-
nia i wniosków z wcześniejszych projektów, ale z drugiej strony wówczas z departamentów merytorycznych 
płyną sygnały o niedostatkach informacji zwrotnej odnośnie proponowanych przez nie rozwiązań, co może 
wskazywać, że wówczas IP przejmuje większą część dalszych uzgodnień z IZ i dopracowywania rozwiązań. 

Aby przepływ informacji został udrożniony, niezbędna byłaby wola autorów i przyzwolenie kierownictwa 
resortów na dzielenie się własnymi roboczymi propozycjami na wcześniejszych etapach prac, z szerszym 
gronem interesariuszy, i z uwzględnieniem (opisanych poniżej) nowych sposobów komunikacji i współ-
pracy. Wiązałaby się z tym perspektywa przechodzenia od pracy samodzielnej (której produkty są kon-
sultowane) do uznania i oparcia prac na współzależności interesariuszy, ze świadomością, że bez udziału 
każdego z nich żaden produkt (polityka, ustawa, strategia, program), ani ten uznawany za „własny”, ani 

441 Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sygn. DP-WLM-0231-55/2020/MJ. 
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za „cudzy” nie będzie kompletny, jeżeli (mając nadal interesariusza wiodącego) nie będzie produktem wspól-
nym, w rozumieniu wspólnego poczucia własności, odpowiedzialności i wkładu. Jest to innymi słowy przej-
ście od pracy indywidualnej, konsultacji i częściowej współpracy (cooperation – podejście oparte na wyod-
rębnieniu z ogólnego celu celów cząstkowych i osiąganiu ich poprzez niezależną realizację zadań) do pełnego 
współdziałania (collaboration – skoordynowane działanie wspólnymi siłami zmierzające do osiągnięcia 
wspólnego celu, choć nie wykluczające pełnienia ról, czy funkcji w tym procesie). 

Wywiady z przedstawicielami badanych instytucji pozwoliły zidentyfikować kilka dobrych praktyk w tym 
zakresie. Najlepsza praktyka wystąpiła tam, gdzie jej przeprowadzenie było też najprostsze: w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i NCBiR, gdzie ten pracowano nad koncepcją interwencji z EFS i progra-
mami dotacyjnymi ze środków krajowych. Zadanie to było ułatwione z kilku powodów: jasnej demarkacji 
pomiędzy EFS (wsparcie dydaktyki) a środkami krajowymi (wsparcie badań naukowych), ścisłej roboczej 
współpracy twórców programów w ramach tego samego resortu (z włączeniem w prace NCBiR) na drodze 
której nie stała tak rozbudowana struktura hierarchiczna, jak ta, która odgrywa rolę w komunikacji między-
resortowej, a nawet udziału częściowo tych samych osób w programowaniu wsparcia EFS+ i krajowego. 

Z wywiadów wyłania się też korzystna ocena Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sek-
torze zdrowia – jest to, przynajmniej w ocenie jednego z uczestników, platforma autentycznej dyskusji. 
Niemniej inicjatywa ta służy koordynacji pomiędzy programami polityki spójności (co także czyni ja łatwiej-
szą), a nie – pomiędzy nimi a polityką krajową. Badani mają też raczej dobre doświadczenia ze współpracy 
w grupach roboczych i wiążą nadzieje z grupami roboczymi ds. perspektywy 2021-2027, które dopiero mają 
zostać utworzone. Z wywiadów wynika, że najskuteczniejsza jest bezpośrednia rozmowa zainteresowanych 
stron, w tym możność zgłoszenia propozycji przez przedstawicieli departamentów merytorycznych bezpo-
średnio do instytucji zarządzającej. Nie oznacza to, by rola IP jako koordynującej ten proces i zapewniającej 
wzajemny przepływ dokumentów była nieistotna, ale komunikacja jedynie przez pośrednika nie wystarcza. 
Interesariusze pracujący bezpośrednio nad zapisami dokumentów potrzebują wymienić się pomysłami i opi-
niami, i to na każdym szczeblu. 

Na poziomie założeń i zapewniania komplementarności kierunków polityki i głównych działań cenione są 
możliwości wypowiedzenia się na forum komitetów sterujących, a szczególnie ważne robocze rozmowy 
na poziomie dyrektorów departamentów. Jednak osoby zaangażowane w prace nad dokumentami wska-
zują też na potrzebę bezpośrednich spotkań roboczych na niższym szczeblu – naczelników i specjalistów 
z różnych ministerstw (z udziałem pracowników IZ, IP, departamentu merytorycznego i ew. agencji sekto-
rowej np. ORE, PARP itp., ale bez udziału dyrektorów, czy wiceministrów), którzy mogliby wspólnie przedy-
skutować potrzeby i wypracować koncepcję rozwiązań, którą następnie przekształcą w dokument. Model 
hierarchiczny, w którym pracownicy indywidualnie przygotowują propozycje, następnie są one poprawiane 
i zatwierdzane przez kierownictwo, przekazywane do IP (która również może mieć w nie swój wkład) 
i po kolejnym zatwierdzeniu trafiają do IZ, po czym po upływie kilku tygodni do IP trafia pisemna odpowiedź 
z IZ i bywa ona przekazywana z kolei do departamentu merytorycznego – nie sprawdza się. Jest powolny 
i sprzyja powstawaniu nieporozumień co do detali, które można by było szybko wyjaśnić w rozmowie, oraz 
traceniu całościowej perspektywy tego, co jest zasadniczym problemem i celem interwencji. Jak wynika 
z badania jakościowego, obecnie takie podejście jest utrudnione przynajmniej w niektórych resortach, 
bo pracownicy się boją. Boją się zaproponować nawet drobniejsze pomysły bez akceptacji każdego detalu 
przez przełożonych, ponieważ nie mają na to przyzwolenia. Dla poprawy sprawności programowania jeden 
z urzędników zgłosił propozycję, by to specjaliści i naczelnicy z zainteresowanych instytucji rozmawiając 
ze sobą wspólnie wypracowali projekt rozwiązania i następnie przedstawili go swoim poszczególnym 
przełożonym. Wymagałoby to obdarzenia ich zaufaniem wspierania ich samodzielności, z zastrzeżeniem, 
że kierownictwo może wycofać i zmienić takie robocze propozycje. 

Rozmowy dwustronne, np. dyrektorów departamentów, czy prace grup roboczych są konieczne dla wypra-
cowywania wspólnego podejścia, ale nie gwarantują, że zostanie ono osiągnięte. Przykładem może być 
grupa ds. edukacji włączającej, w której współpracujące strony przede wszystkim skonfrontowały swoje 
różne postrzeganie zagadnień szczegółowych i wypracowały na razie wstępną wersję ogólnych rekomen-
dacji. Sprawą, która jest poruszana w niektórych wywiadach, ale częściej w rozmowach i sygnałach niefor-
malnych, jest występująca w odniesieniu do wielu kwestii silna rozbieżność przekonań na temat potrzeb, 
wartości, pożądanych środków i wizji polityki w obszarach. Zagadnienie to raczej nie jest nazywane 
otwarcie, a jeśli się o nim mówi, to przez pryzmat już konkretnych rozwiązań, środków, działań, z którymi 
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nie zgadza się inny interesariusz. Różnice i niemożność dojścia do wspólnego rozwiązania, czy też „przeko-
nania” innych do swojego podejścia, budzą emocje, dające się odczytać niewypowiedziane postawy i oceny 
odnośnie drugiej strony sporu. Po kolejnych próbach przekonywania się wzajemnie argumentami, czy to 
poprzez wymianę pism, czy dyskusję, rodzą się przekonania, że po drugiej stronie „nie ma z kim rozmawiać” 
(ale i nadzieje, że „będzie z kim rozmawiać” gdy po drugiej stronie np. zmienia się dyrektor), porzuceniem 
prób porozumienia i projektowaniem działań niezależnych, na ścieżce zastępczej np. w formie konkursowych 
pilotaży bez wyraźnych perspektyw włączenia w politykę głównego nurtu. Tymczasem zdarza się, że druga 
strona, przynajmniej w rozmowie z ewaluatorem, deklaruje wolę rozmowy choćby w kontekście potrzeby 
bycia informowaną, jako że ma w swoich zadaniach opracowanie kompleksowej strategii, i czuje się pomi-
nięta w przepływie informacji. 

Warto tutaj zatrzymać się nad pojęciami „przekonywanie” i „argumenty”. Jak wykazują współczesne bada-
nia naukowe, wykorzystanie racjonalnych argumentów ma pewien, ale znacznie bardziej niż można by 
sądzić, ograniczony potencjał do zmiany przekonań innych osób442. Ilustracją tego zjawiska są choćby spory 
polityczne, czy spory wokół istnienia i zwalczania pandemii COVID-19. Wynika to stąd, że ludzkie procesy 
poznawcze, wiedza i przekonania mają silny komponent pozaracjonalny, w tym emocjonalny, intuicyjne, 
płynące z głębokiego poczucia, intuicyjnego przekonania i przywiązania do określonych wartości reakcje 
i oceny pochodzą z ewolucyjnie starszej części mózgu i pojawiają się zawsze, nieuchronnie, szybciej, niż 
racjonalna myśl, którą możemy nawet wykorzystywać do ich uzasadniania443 444. Ludzie z natury nie są też 
wolni od stosowania uproszczonych sposobów wnioskowania (heurystyk) mogących prowadzić do błędów 
poznawczych445. Ponadto sytuacja przekonywania, tj. zamierzonego wywierania wpływu na drugą osobę, 
raczej prowadzi do zamykania się przez rozmówcę, niż do uelastycznienia przez niego swojego stanowiska. 
„Kiedy próbujemy nakłonić ludzi, aby uwierzyli w coś, co jest sprzeczne z ich intuicją, nasi rozmówcy dokła-
dają wszelkich starań, aby znaleźć wyjście ewakuacyjne – powód do powątpiewania w słuszność naszych 
wniosków lub argumentów. Prawie zawsze im się to udaje446”. Dzieje się tak ze względu na siłę procesów 
pozaracjonalnych (intuicyjnych, automatycznych, obejmujących m. in. emocje). W komunikacji międzyludz-
kiej emocje i potrzeby ogrywają rolę zasadniczą447. W sferze profesjonalnej, do której należy prowadzenie 
prac np. nad przygotowaniem strategii, czy programów operacyjnych i w związku z tym rozmów pomiędzy 
przedstawicielami instytucji, wszystkie te czynniki również są obecne. Człowiek nie ma możliwości odcięcia 
wpływu tych czynników pozaracjonalnych ich na czas wykonywania pracy, może natomiast rozwijać świado-
mość ich oddziaływania i zmniejszać ich wpływ, zwiększając przy tym szanse na owocną współpracę i poro-
zumienie, nawet jeżeli druga strona rozmowy nie ma kompetencji, by również te czynniki kontrolować. 

Dodatkowo w sprawach dotyczących polityki i wartości czynniki pozaracjonalne oddziałują szczególnie 
silnie z kilku przyczyn. Ukształtowany przez czynniki społeczne i psychologiczne światopogląd oddziałuje tak 
silnie, że zróżnicowane światopoglądy wpływają na zróżnicowaną interpretację faktów i na kształtowanie 
przekonań co do tego, jakie środki polityki publicznej (policies) oddziałają na przyczyny problemów spo-
łecznych448. Jest to zjawisko powszechne, ale dodatkowo przynajmniej część ludzi w każdym społeczeństwie 
podziela taki, czy inny „kompletny, jednolity i wiarygodny emocjonalnie światopogląd, który (…) jest niemal 
całkowicie odporny na kontrargumenty wysuwane przez osoby z zewnątrz” 449. Podzielanie takich przekonań 
zarazem silnie wiąże ludzi ze sobą i sprawia, że jest im trudno dostrzec m. in. to, że może istnieć „więcej 
niż jeden użyteczny model oceniania ludzi lub kierowania społeczeństwem450”. Zarazem z badań nad sferą 

442 Haidt J., Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, Smak słowa, Sopot 2014. 
443 Tamże. 
444 Kahan D., Braman D., Cultural Cognition and Public Policy, Yale Law & Policy Review, Vol. 24, p. 147, Yale Law School, Public Law 
Working Paper No. 87, New Haven 2006. 
445 Por np. Tversky A., Kahneman D., Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. „Science”. 185, s. 1124–1131, American 
Association for the Advancement of Science, Waszyngton 1974. 
446 Haidt J., Prawy umysł., op. cit., 2014. 
447 Por. np. Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Waszawa 2020. 
448 Kahan D., Braman D., Cultural Cognition and Public Policy, Yale Law & Policy Review, Vol. 24, p. 147, Yale Law School, Public Law 
Working Paper No. 87, New Haven 2006. 
449 Haidt J., Prawy umysł., op. cit., 2014 
450 Tamże. 
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racjonalną i intuicyjną wynika, że wpływ racjonalnych argumentów jest możliwy, ale zwłaszcza wtedy, gdy są 
przedstawiane w przyjaznej atmosferze i wbudowane w emocjonalnie przekonujący przekaz451. 

Głębsze zrozumienie znaczenia „przyjaznej atmosfery” i emocji przynosi podejście komunikacji empatycznej 
(non-violent communication, NVC). Z tej perspektywy kluczowe jest założenie, że do rozmowy przystępuje 
się bez próby wpływu na drugą osobę / stronę, lecz zawieszając przynajmniej na dany moment swoje ocze-
kiwania, sądy i pomysły na rozwiązania. Jest to trudne założenie, zwłaszcza gdy mamy głębokie przekonanie 
o tym, że nasze przekonania są słuszne, a proponowane rozwiązania – dobre. I mogą one takie być, przynaj-
mniej z punktu widzenia własnego, czy wielu ekspertów w dziedzinie, ale sam ten fakt i staranna argumen-
tacja często nie wystarczają do zmiany przekonań odmiennych. Zmiana cudzych postaw może, ale nie musi 
nastąpić, gdy zawiesza się próbę jej wywołania. W perspektywie NVC pomysły, rozwiązania, środki, narzędzia 
(nazywane w ramach NVC „strategiami realizacji potrzeb”) są czymś, do czego można dojść na końcu pro-
cesu rozmowy, natomiast nie warto od nich rozpoczynać, bo oddala to od istoty problemu i od porozumie-
nia. Podobnie, jak projektując polityki publiczne warto stosować metodę teorii interwencji, tj. najpierw roz-
poznać potrzeby, sformułować cele, a potem przemyśleć środki zwracając uwagę na to czy, i w jaki sposób, 
będą rzeczywiście realizowały cel i zaspokajały potrzebę, tak i w podejściu NVC proponuje się rozpoczęcie od 
obserwacji (zdiagnozowania) faktów. Kolejny i niezbędny krok, to zdanie sobie sprawy z tego, co się czuje 
w związku ze stwierdzonym stanem rzeczy i równie ważne uwrażliwienie się na to, co mogła poczuć druga 
osoba / strona. NVC w biznesie, czy też w polityce publicznej nie wymaga „odsłaniania się” w taki sposób 
jak w sferze prywatnej. Liczy się natomiast uświadomienie sobie własnych odczuć i potrzeb i chęć auten-
tycznego, życzliwego zrozumienia perspektywy rozmówcy przy odsunięciu na bok swoich ewentualnych 
oczekiwań, ocen, czy propozycji. Praktyka NVC dowodzi, że ludzie, którzy poczuli, że ich perspektywa została 
wysłuchana i zrozumiana mogą (choć nie ma tu gwarancji) stać się bardziej skłonni do wysłuchania i wzięcia 
pod uwagę perspektywy drugiej strony. I znowu zrozumienie to nie służy temu, by „zbijać” cudze stanowisko 
argumentami, choć jak wspomniano powyżej, argumentacja bez intencji nacisku może wówczas spotkać 
się z większą otwartością partnera rozmowy. Autentyczne usłyszenie się wzajemnie może otwierać drogę 
do znajdowania rozwiązań, przy czym nie przesądza się z góry, czy będzie to rozwiązanie, które początkowo 
chciałaby zaproponować którakolwiek ze stron. 

Oczywiście w praktyce, w realiach tworzenia i prowadzenia polityki rozwoju i polityk sektorowych, istnieje 
wiele uwarunkowań zewnętrznych, z powodu których otwartość i kompetencje empatyczne danego roz-
mówcy, czy nawet obojga partnerów dyskusji, mogą nie wystarczyć do pełnego wypracowania wspólnych 
rozwiązań najlepiej odpowiadających na wszystkie potrzeby. Pracownicy administracji publicznej wiedzą 
jednak o tym, że dla owocnej współpracy ważny jest tzw. „czynnik ludzki” a są nim właśnie kompetencje 
(w tym kompetencje komunikacyjne) i postawy osób. Z kształtowanie właśnie tego czynnika, choćby przez 
rozwój własnych kompetencji empatycznych, może wzmacniać szanse współdziałania. Podejście to może być 
trudne, nawet zniechęcające, dla osób, które nie mają w nim głębokiego doświadczenia – a więc dla więk-
szości ludzi, niezależnie od wykonywanego przez nich zawodu zajmowanego stanowiska. Dlatego dla zwięk-
szenia szans na powodzenie komunikacji empatycznej można rozwijać swoje umiejętności we współpracy 
z profesjonalistami – trenerami, mediatorami i facylitatorami. Podejście to nie jest jeszcze często spotykane 
w administracji publicznej, ale jest z powodzeniem wykorzystywane w biznesie, a na rynku są doświadczeni 
specjaliści wyspecjalizowani we wspomaganiu porozumienia w obszarach profesjonalnych. 

451 Haidt J., Prawy umysł., op. cit., 2014. 
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 Tabela 30. Zalecenia - wzmacnianie spójności pomiędzy politykami sektorowymi i wspierającą 
je interwencją EFS 

Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program 
krajowy 

Dla zapewnienia 
komplementarności 
KPO EFS+ i sektorowych 
polityk publicznych 
w tym definiujących je 
strategii niezbędny jest 
przepływ informacji 
pomiędzy interesariuszami 
tworzącymi polityki 
i dokumenty strategiczne 
i programowe. 
Zainteresowane 
strony oceniają go 
jako niewystarczający. 

Wzajemne przekazywanie 
przez departamenty IZ, 
IP i sektorowe różnych 
ministerstw informacji 
na temat wstępnych pomysłów 
na działania i roboczych 
projektów rozwiązań – 
w szczególności w ramach 
rozmów, roboczych prezentacji, 
przesyłania wstępnych 
wersji dokumentów. 

Przyzwolenie przez kierownictwa 
ministerstw na przepływ wstępnych, 
roboczych projektów i pomysłów pomiędzy 
resortami, na etapie prac znacznie 
poprzedzających gotowe projekty wysyłane 
do konsultacji międzyresortowych 
Aktywne dzielenie się przez dyrektorów 
departamentów roboczymi koncepcjami 
z pozostałymi interesariuszami i otwartość 
na informacje zwrotne. 

W obecnej postaci rola 
Instytucji Pośredniczących 
jako pośrednika 
w przepływie informacji 
przyczynia się do tego, 
że przepływ ten jest 
wolniejszy, bardziej 
sformalizowany, 
a zbudowanie wspólnej 
wizji interwencji jest 
utrudnione. 

Modyfikacja roli IP, 
odejście od roli jednostki 
przekazującej treści i stojącej 
na drodze do porozumienia 
się przez twórców polityk, 
a wzmacnianie roli IP 
jako podmiotu dbającego 
o przepływ informacji 
odpowiadający potrzebom 
stron. 

Uzupełnienie aktualnego modelu 
przepływu produktów (koncepcji, 
wkładów, fiszek itp.) za pośrednictwem 
IP o organizowane (przy udziale IP) 
spotkania umożliwiające bezpośrednią 
rozmowę i uzgodnienia trójstronne IZ, IP 
i departamentów sektorowych. 

W departamentach silne 
jest poczucie „własności” 
koordynowanych przez 
dany departament polityk 
lub ich części, strategii 
i programów połączone 
z uznaniem innych 
elementów danej polityki 
za sprawę i „własność” 
odpowiednich instytucji. 
Występują też różnice 
przekonań co do 
pożądanych działań, 
miejscami na tyle silne, 
że dyskusja nie przynosi 
zbliżenia stanowisk 
i bywa postrzegana 
jako niecelowa. 

Wzmacnianie zdolności 
osób decyzyjnych do 
komunikowania się 
z interesariuszami mającymi 
silnie odmienne przekonania, 
wspólnego rozpoznawania 
potrzeb, budowania wizji 
wspólnego celu i wspólnej 
odpowiedzialności za jego 
realizacje oraz współdziałania 
w wypracowywaniu rozwiązań. 

Zlecenie ze środków pomocy technicznej 
usługi doradczej prowadzonej przez 
specjalistę lub specjalistów w zakresie 
komunikacji w sytuacjach ustaleń 
profesjonalnych wyższego szczebla, 
z kompetencjami w zakresie mediacji 
i negocjacji, w tym: 
a) zindywidualizowane wsparcie (np. 
warsztaty, doradztwo) dla wyższej 
i średniej kadry kierowniczej co 
najmniej w Departamencie EFS w MFiPR 
(a jeżeli departamenty IP i sektorowe 
zgłoszą taką wolę, to również dla nich) 
pozwalające uczestnikom wzmocnić swoje 
umiejętności komunikacji i negocjacji 
w sytuacjach trudnych; 
b) skorzystanie z usług mediatora 
/ facylitatora w ramach wybranych 
spotkań bezpośrednich przedstawicieli 
IZ i ministerstw sektorowych, ew. także 
spotkań grup roboczych. 
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia zaleceń 
w ramach interwencji EFS – program 
krajowy

Niektórzy przedstawiciele 
interesariuszy, 
w tym sektorowych i IP 
dostrzegają potrzebę nie 
tylko wymiany informacji, 
ale i rozwijania współpracy 
roboczej zmierzającej 
do wspólnego tworzenia 
polityk i programów.

Bezpośrednia współpraca osób 
tworzących KPO EFS+

a) Pilne powołanie grup roboczych ds. 
programowania nowej perspektywy.
b) Jak wyżej – organizacja trójstronnych 
spotkań roboczych w mniejszym gronie, 
zorientowana jednak nie tylko na wzajemne 
informowanie się, ale współtworzenie 
polityk i dokumentów.

Rozproszenie potencjału 
do uwspólnienia 
diagnozy potrzeb, 
wizji zmian i koncepcji 
rozwiązań następuje 
nie tylko w związku 
z pośrednictwem IP, 
ale też typowym dla 
administracji publicznej 
hierarchicznym 
przepływem informacji. 

Uzupełnienie współpracy 
na szczeblu kierownictwa 
o międzyresortową współpracę 
praktyków w randze 
naczelników i specjalistów, 
w szczególności w ramach 
bezpośredniej komunikacji, 
wspólnej identyfikacji potrzeb 
i wspólnego wymyślania 
rozwiązań.    

a) Powołanie w skład grup roboczych 
ds. programowania nowej perspektywy 
nie tylko osób w randze dyrektora/ 
wicedyrektora, ale też pracowników 
bezpośrednio tworzących wkład do 
programu. 
b) Po uzgodnieniu minimalnych 
ram interwencji w ramach osi 
i działań przyzwolenie kierownictwa 
na międzydepartamentalną 
i międzyresortową współpracę roboczą 
kompetentnych pracowników – specjalistów, 
uszczegółowianie diagnozy i działań, 
wspólne wypracowywanie koncepcji 
produktów, a dopiero w następnej kolejności 
przedstawienie ich swoim przełożonym.

 
Źródło: opracowanie własne

6.3 MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA ROZWIĄZAŃ I PRODUKTÓW 
 SYSTEMOWYCH EFS DO GŁÓWNEGO NUTU POLITYK

Pytanie badawcze: Jakie czynniki utrudniały wprowadzenie rozwiązań wypracowanych w ramach PO WER do 
trwałego zastosowania na szeroką skalę przez instytucje adresatów instytucjonalnych? W jaki sposób można 
zapobiegać tym czynnikom i uprawdopodobnić stosowanie wypracowanych rozwiązań w sposób trwały 
i na szeroką skalę? 

W ramach PO WER, a wcześniej także w ramach PO KL opracowano i udostępniono podmiotom realizują-
cym polityki publiczne szereg rozwiązań takich jak standardy i modele działania, narzędzia, podręczniki. Jak 
wynika z dotychczasowych badań ewaluacyjnych, jakość tych rozwiązań pod względem merytorycznym była 
różnie oceniana – niektórych wysoko, niektórych nisko lub wręcz bardzo nisko. 

Niska jakość części rozwiązań może tłumaczyć brak włączenia go do praktyki. Trudno precyzyjnie odtworzyć 
okoliczności każdego z wypracowanych rozwiązań i w ten sposób dojść przyczyn niskiej jakości. Mogła ona 
wynikać z nieprecyzyjnego opisu wymagań konkursu w odniesieniu do produktu lub wykonawcy (w ramach 
PO WER rozwiązania systemowe wdrażane były w trybie konkursowym) lub niejednoznacznych zapisów 
umowy o dofinansowanie projektu, które nie dawały możliwości wymuszenia lepszej jakości. Mogła też wy-
nikać z niewystarczającego potencjału departamentu zgłaszającego projekt do nadzoru nad jego realizacją – 
ten argument pada w wywiadach, zauważono go także w ewaluacji mid-term452. Jak twierdzą przedstawicie-
le tych departamentów, realizacja projektów stanowi dla nich dodatkowe zadanie, choć oczywiście wiążące 
się z głównym zakresem. Zadanie to nie jest w żaden sposób dofinansowane.

452  Ewaluacja mid-term… op.cit.
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Niezależnie od jakości wypracowanych rozwiązań – problemem z ich właściwą realizacją jest rotacja pra-
cowników. Odejście osoby/osób zaangażowanych w programowanie wsparcia powoduje, że znika wiedza 
historyczna, nowe osoby wyznaczone do prowadzenia projektu mają niewielką wiedzę (lub nie mają jej wca-
le) o uzasadnieniu interwencji, jej założeniach i zakładanych efektach. To przekłada się na użyteczność roz-
wiązania. 

Przeprowadzone wywiady pozwalają na stwierdzenie, że wdrażane i wykorzystywane są narzędzia/rozwiąza-
nia, które stosować ma sam departament zgłaszający i w których wypracowanie angażuje się w trakcie całe-
go procesu realizacji (niekiedy jako beneficjent). Znacznie rzadziej dotyczy to rozwiązań przeznaczonych dla 
innych użytkowników, np. urzędów pracy, jednostek pomocy społecznej, czy szkół, ale nie są wprowadzane 
do systemu prawnego. Jednak nie sugerujemy w tym miejscu wprowadzania do systemu prawnego każdego 
ze stworzonych rozwiązań. 

Poważnym problemem jest słaby system komunikacji z przyszłymi użytkownikami, którzy nie uczestniczą 
w pracach nad rozwiązaniem, a w finale w najlepszym przypadku dowiadują się o nim na konferencji lub 
skrótowym szkoleniu, często jednak tylko w formie maila lub informacji w internecie. Bywa więc, że użyt-
kownicy po prostu nie wiedzą, że istnieje stworzone dla nich rozwiązanie, nie znają go. W jednym z wywia-
dów rozmówca stwierdził, że produkt przekazano użytkownikom, ale nie wie, czy go stosują. 

W przypadku niektórych rezultatów mowa jest o oporze użytkowników przed ich stosowaniem. Opór wynika 
z braku umiejętności, ze złożoności i czasochłonności stosowania narzędzia, z obawy przed zmianą zruty-
nizowanych zachowań, z braku przekonania co do skuteczności rozwiązania, czy z braku pomysłu na jego 
użycie przez jednostkę inicjującą. To zapewne nie wszystkie bariery, można mnożyć przykłady. Na podstawie 
analizy szeregu przypadków można zaproponować katalog niezbędnych działań, które powinny pozwolić 
na unikanie sytuacji wytworzenia narzędzi/rozwiązań/modeli, na które nikt nie czeka i ostatecznie niewielu 
decyduje się stosować. Katalog ten przedstawiono w tabeli rekomendacji. 
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Tabela 31. Zalecenia - włączenie rozwiązań i produktów systemowych EFS do głównego nutu polityk

Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń

Wiele rozwiązań systemowych 
wypracowywanych w ramach 
projektów EFS nie zostało 
włączonych do praktyki

Istnieje potrzeba zastosowania 
mechanizmów zwiększających 
szansę na włączanie do 
praktyki wypracowywanych 
w projektach rozwiązań

1) Należy zredukować szczegółowość 
opisu (na poziomie programu lub 
jego uszczegółowienia) projektów 
zgłaszanych przez departamenty 
merytoryczne, inicjujące tak, by zmiana 
sytuacji w otoczeniu nie wymuszała 
problematycznych dyskusji na temat 
rezygnacji z realizacji lub zmian 
w dokumentach programowych.
2) Już na etapie zgłaszania 
zamysłów projektów, nawet dość 
ogólnych, departament inicjujący 
musi przedstawić dowody na to, 
że proponowane rozwiązanie jest 
niezbędne, jakie będą skutki 
niepodjęcia proponowanych prac, 
a jakie korzyści z ich podjęcia. 
Ocena zgłoszenia (rodzaj fiszki 
projektowej) powinna być oceniana 
przez panel ekspertów z udziałem 
przyszłych użytkowników.
3) Na kolejnym etapie departament 
inicjujący musi rozwinąć opis 
rozwiązania i korzyści, wynikających 
z wytworzenia proponowanego 
rozwiązania, czy modelu, a ponadto:
pokazać dowody na skonsultowanie 
powyższych założeń 
z przyszłymi użytkownikami;
wskazać, w jaki sposób zapewni 
trwałość i aktualność rozwiązania 
(istotne szczególnie w przypadku 
platform, czy innych narzędzi 
informatycznych, ale także 
takich produktów, jak programy 
i podręczniki), a także określenie źródeł 
finansowania aktualizacji;
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Wnioski Zalecenia Proponowane sposoby wdrożenia 
zaleceń w ramach interwencji EFS – 
program krajowy 

przedstawić, w jaki sposób 
będą angażowani przyszli 
użytkownicy w realizację projektów 
(empowerment). Niezbędne jest 
podejście zakładające nie tylko 
formalny, ale rzeczywisty, aktywny 
udział użytkowników; 
opisać sposób upowszechniania 
wyników i ich włączania 
(mainstreaming) do stosowania 
przez użytkowników. W zależności 
od produktu w katalogu działań 
upowszechniających mogą się 
znaleźć m.in. konferencje, seminaria, 
poradniki, strony www (wówczas 
konieczne jest przedstawienie 
sposobu upowszechnienia wiedzy 
o jej istnieniu) – użycie określonego 
sposobu wymaga uzasadnienia 
jego adekwatności dla danej grupy 
docelowej i danego produktu. Wśród 
działań włączających na pierwszy 
plan wysuwa się legislacja, ale w grę 
wchodzą także pogłębione szkolenia, 
doradztwo dla instytucji chcących 
wdrożyć rozwiązania, zapewnienie 
możliwości wymiany doświadczeń 
pomiędzy podmiotami (które już 
wdrożyły i które jeszcze nie wdrożyły 
rozwiązań). Być może przydane okaże 
się skorzystanie z Laboratorium usług 
publicznych, planowane do utworzenia 
w ramach innowacji;po zakończeniu 
projektu. Ta informacja nie powinna 
stanowić o przyjęciu lub odrzuceniu 
rozwiązania, lecz sprawić, by inicjator 
projektu przemyślał, na ile jest gotowy 
do przeprowadzenia pełnego procesu 
wytwarzania nowego rozwiązania; 
określić, jakie zasoby może przeznaczyć 
na realizację projektu i jakie wsparcie 
jest niezbędne w ramach projektu. 
Proponuje się, by ocena tak 
sporządzonego opisu przedsięwzięcia 
miała charakter panelu ekspertów (jak 
na etapie wstępnej fiszki), z udziałem 
przyszłych użytkowników. 

Źródło: opracowanie własne 
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ZałącZniki 

ZałącZnik 1 - cechy charakterystycZne wojewódZtw 
i rekomendowane UkierUnkowanie wsParcia 

cechy charakterystyczne województw i rekomendowane ukierunkowanie wsparcia 

Sformułowane w niniejszym rozdziale rekomendacje stanowią uzupełnienie do rekomendacji dla RPO 
sformułowanych w ramach analizy poszczególnych obszarów i odnoszących się do wszystkich województw 
(rozdz. 5.1). Jeżeli przy danym województwie nie opisano jakiegoś zagadnienia to znaczy, że to wojewódz-
two nie odbiega znacząco ani w sensie dodatnim ani ujemnym od charakterystyki ogólnokrajowej. 

dolnośląskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 ujemny przyrost naturalny (-2,0 w 2019 r.). 

• Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego (28,7 w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata wyższy o 1,9 p.p. niż średnia dla Polski (w 2019 r. 
70,1%). Prognozowane na 2024 r. zwiększenie dystansu między województwem a krajem. 

• Jedna z niższych w kraju stopa bezrobocia rejestrowanego (4,6%). 

• Odsetek biernych zawodowo w wieku 15-64 lata niższy o 1,9 p.p. niż w całym kraju (27,5%). 

• Najkrótszy w całym kraju czas poszukiwania pracy jest (jest 4,8 miesiąca; średnia w Polsce 
7,7 miesięcy). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie sytuacji osób defaworyzowanych na rynku 
pracy: osobach długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osobach starszych, nie posiadają-
cych doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym do 
wymogów modernizującej się gospodarki. 

Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające na nie-
zwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Region silny gospodarczo, silna branża ICT, przemysł i usługi. 

• Wysokie PKB na mieszkańca. 
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• Duża liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Duża rotacja przedsiębiorstw: duża liczba nowo rejestrowanych podmiotów, ale też wykreślanych. 

• Wysokie przeciętne wynagrodzenie. 

• Wysoki odsetek pracowników, którzy w czasie pandemii przeszli na pracę zdalną. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz pracy zdalnej w oparciu o silną bazę 
IT w regionie. 

• Rekomenduje się wspieranie działań skierowanych do osób, które zlikwidowały działalność gospo-
darczą i zamierzają otworzyć ją ponownie (jako odpowiedź na dużą rotację). 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• Największy wzrost przeciętnego dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na 1 osobę w gospodar-
stwie domowym – o 1004,24 zł, podczas gdy na poziomie Polski wzrost wynosił 890,27 zł. 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najmniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 

• W 2019 roku najmniejszy udział w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu potrzeby 
ochrony macierzyństwa (6,7% względem 10,1% dla Polski). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (5,65% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• W 2019 roku wśród 3 województw z największą liczbą placówek opiekuńczo-wychowawczych (138). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci na 10 tys. ludności oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej była najmniejsza (96,80). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba funkcjonujących KIS na 100 tys. mieszkańców (0,10 wobec 0,64 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego. 

• Rekomenduje się tworzenie nowych KIS. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Wzrost liczby instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno żłobków, jak i oddziałów i klubów dzie-
cięcych o ponad 10 tysięcy miejsc na przestrzeni lat 2012-2019. 

• Najlepsza w kraju sytuacja w odniesieniu do wskaźnika „liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie 
dziecięcym i u dziennego opiekuna” (4,78 przy wzrastającej liczbie dzieci do lat 3). 
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• Lider w zakresie wzrostu liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 
lat (192). 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 była najniższa 
w całej Polsce i wynosiła 4,78. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów i kadry zarządzającej. 

• Wsparcie powinno zostać skierowane również na podnoszenie jakości już istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Ponad dwukrotny wzrost wydatków JST na oświatę w okresie 2007-2019. Najwyższy w kraju udział 
wydatków własnych (najniższy – subwencji – tylko 52,5% w 2019 r.). 

• Jeden z najwyższych w kraju wzrostów liczby dzieci w wieku 3-5 lat (14% w stosunku do liczby z 2007 
r. podczas gdy w całym kraju o 8%). 

• Przeważająco niska (na tle innych województw) zdawalność egzaminu maturalnego (zbliżona do 97% 
wyniku krajowego w latach 2016-2018); po okresie poprawy w latach 2007-2013 od 2014 nastą-
pił spadek. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły w podwyższaniu jakości kształcenia. 

• Ze względu na względnie niską zdawalność egzaminu maturalnego, rekomenduje się w szczególności 
koncentrację na doskonaleniu i wsparciu metodycznym nauczycieli oraz na pokonywaniu nierów-
ności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału kulturowego rodzin, specjalnych potrzeb 
edukacyjnych i innych przyczyn. W tym – prowadzenie zajęć, które pozwolą nauczycielom realizować 
dodatkowe zadania (np. zajęcia wyrównawcze) i uzyskać tym samym dodatkowe środki finansowe, 
co może złagodzić proces odchodzenia z zawodu, szczególnie niebezpieczny w tym województwie, 
w którym przypada najwięcej uczniów na 1 nauczyciela. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym i wysoki wzrost tego odsetka. 

• Najwyższa liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach podstawowych. 

• Wysokie uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie w szkołach w zakresie pozafinansowej poprawy jakości środowiska, orga-
nizacji pracy, klimatu szkoły, aby przeciwdziałać odchodzeniu nauczycieli z zawodu. 
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• Rekomenduje się wspieranie rozwoju działań z zakresu kształcenia całożyciowego i kształcenia 
wewnętrznego w przedsiębiorstwach. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Wyższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 69%, PL – 49%). 

• Wyższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 8,7; PL – 6,98). 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejszy niż w innych województwach przyrost liczby lekarzy w stosunku do liczebności populacji 
zamieszkującej województwo. 

• Większe niż w innych województwach zmniejszenie liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do 
liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większa niż w innych województwach liczba pacjentów z rozpoznaniem chorób i zaburzeń psychicz-
nych w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające 
efektywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik 
pielęgniarstwa, lub asystent lekarza zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne 
kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce453. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia skierowane do pielęgniarek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoleń, które mogłyby motywować do pracy w zawodzie. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego. 

kUjawsko-Pomorskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Przeciętny na tle pozostałych województw współczynnik obciążenia demograficznego osobami star-
szymi (35,5 w 2019 r.; średnia dla Polski: 36,5). 

• Niższy niż średni dla kraju przyrost naturalny (w 2019 r. wyniósł -1,33, PL : -0,91). 

• Niższa niż średnia dla kraju liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym (współczynnik 
dzietności) – w 2018 r. wyniosła 1,37, dla Polski – 1,46. 

453 Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochro-
nie zdrowia. Dokument podsumowujący, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019. 
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Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata (w 2019 r. 66,1%). Prognozowany na 2024 rok 
niższy o aż 8,3 p.p. niższy niż w kraju wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata. Na ten wynik 
wpłynie głównie niewystarczający wzrost zatrudnienia kobiet. 

• Prognozowana najmniejsza luka między wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn w 2024 r. 

• Największe różnice w kraju pod względem porównania danych na temat bezrobocia rejestrowanego 
kobiet i mężczyzn. 

• Jeden z najkrótszych w całym kraju czas poszukiwania pracy (6,2 miesiąca; średnia w Polsce to 
7,7 miesięcy). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych). 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Region przeciętny pod względem gospodarczym ze stosunkowo wysoką stopą bezrobocia; nierówno-
mierny rozwój regionu. 

• Niski poziom kapitału społecznego. 

• Prognozowany najniższy wzrost PKB do 2024 roku. 

• Wysoki spadek liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19. 

• Niski udział pracy zdalnej. 

• Doświadczone instytucje kształcenia i szkolenia dorosłych (CKP, CKU). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie rozwoju pracy zdalnej i kształcenia zdalnego. 

• Rekomenduje się wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw (programy w zakresie reagowania 
na kryzys). 

• Rekomenduje się wsparcie działań na styku rozwoju kapitału społecznego i kształcenia dorosłych 
(działania edukacyjne NGOs), wzajemne kształcenie w przedsiębiorstwach. 

Integracja społeczna 

• W 2019 roku wśród 2 województw z największym spadkiem stopy ubóstwa ustawowego. 
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• W 2014 roku największa liczba bezdomnych dzieci (528). 

• W 2019 roku wśród 4 województw z największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których największy był udział w korzystaniu ze świadczeń 
pomocy publicznej z powodu bezrobocia (22,6% względem 18% dla Polski). 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których najwyższa była kwota świadczeń pieniężnych pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 1 tys. ludności (84 tys. zł). 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których kwota świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1 tys. ludności była najwyższa (45,2 tys. zł). 

• W 2019 roku wśród 6 województw, w których największy był udział liczby rodzin otrzymujących 
pomoc udzielaną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin otrzymujących pomoc społeczną. 

• Największy wzrost liczby osób objętych pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych na 10 tys. 
ludności w wieku 70+. 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których liczba osób oczekujących na miejsce w DPS na 10 tys. 
mieszkańców w wieku 70+ wzrosła w porównaniu z rokiem 2010. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia bezdomności, ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. 

• Rekomenduje się przyśpieszenie tworzenia miejsc pozainstytucjonalnej opieki długoterminowej 
w takim stopniu, aby wyeliminować konieczność oczekiwania na miejsce w DPS. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Spadek liczby dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna (w 2019 8,62; 
w 2012: 31,51). 

• W regionie w 2019 r. przypadało aż 100 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci 
w wieku do 3 lat. 

• W 2019 r. 10% dzieci do lat 3 w regionie było objętych opieką w żłobkach (odsetek dla całej Polski 
wynosił 12,4%). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

•	 Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do wysokiej jakości 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

•	 Ponad dwukrotny wzrost wydatków JST na oświatę w okresie 2007-2019. 

•	 Niski poziom udziału dzieci wiejskich w edukacji przedszkolnej (58%). 
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•	 Niski poziom dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, zwłaszcza miejsc w przedszkolach specjalnych (w 2018 r. liczba dzieci w przed-
szkolach specjalnych stanowiła 122% liczby miejsc). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

•	 Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do i uczestnictwa 
w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich i poprawie dostępności edukacji przedszkolnej dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

•	 Ze względu na znaczny wzrost wydatków na oświatę i brak proporcjonalnego wzrostu subwencji, 
rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły w podwyższaniu jakości kształcenia. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

•	 Niski odsetek osób z wykształceniem wyższym. 

•	 Niski odsetek osób z wykształceniem średnim zawodowym, ale wysoki – z zasadniczym. 

•	 Wysoka prognozowana liczba uczniów na 1 nauczyciela w branżowych szkołach I stopnia. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

•	 Rekomenduje się wsparcie rozwojowe szkół średnich prowadzących kształcenie zawodowe. 

•	 Rekomenduje się wzmocnienie kształcenia we współpracy z pracodawcami i przepływu kadr z przed-
siębiorstw do szkół branżowych i szkół średnich prowadzących kształcenie zawodowe. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

•	 Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 40%, PL – 49%). 

•	 Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 4,1; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

•	 Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

•	 Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

•	 Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Większy niż w innych województwach wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 
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Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych z zakresu cho-
rób onkologicznych. 

lUbelskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Jeden z wyższych wskaźników obciążenia demograficznego, zarazem wyższy niż średnia dla kraju 
(w 2019 r. -37,2, PL – 36,5). 

• Jeden niższych na tle pozostałych województw ujemny przyrost naturalny (w 2019 r. wyniósł -1,77, 
PL: -0,91). 

• Jeden z niższych współczynników urbanizacji (2019 r. – 46,45; PL – 60,01). 

• Spadek współczynnika dzietności w latach 2007-2019, w 2019 r. współczynnik ten był jednym z niż-
szych w kraju (1,3) i jednocześnie niższy niż średnia wartość wskaźnika dla Polski. 

• Jedna w wyższych w kraju ujemna wartość wskaźnika Zmiana liczby ludności na 100 mieszkańców 
w 2019 roku (-4,4 w 2019 r.) wskazująca na postępującą depopulację regionu. 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata na poziomie 61,5%. 

• Prognozowane w 2024 r. najniższe wartości wskaźnika zatrudnienia w kraju. Na ten wynik wpłynie 
głównie niewystarczający wzrost zatrudnienia kobiet. 

• Jedna z najwyższych w Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego (7,4%). 

• Wyższy niż w całym kraju odsetek biernych zawodowo w wieku 15-64 lata (31,1%). 

• Prognozowany w 2024 roku spadek odsetka biernych zawodowo kobiet (1,3 p.p.) i mężczyzn (o 1,7 
p.p.). 

• Jeden z najdłuższych czasów poszukiwania pracy (9,7 miesiąca, średnia w Polsce 7,7 miesięcy). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych) 
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Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów słabszych gospodarczo. 

• Najniższe PKB na mieszkańca i produkcja sprzedana przemysłu, prognozowany niski wzrost tych 
wskaźników. 

• Mała liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Mało nowo powstających i wolnych miejsc pracy. 

• Tradycyjny model gospodarczy, silny udział rolnictwa. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie rozwojowe i adaptacyjne przedsiębiorstw, które tworzą nowe miejsca 
pracy i charakteryzują się wysoką wartością dodaną. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2011 roku wśród trzech województw z najwyższą wartością wskaźnika zagrożenia ubóstwem 
po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych. 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najwyższą wartością stopy ubóstwa skrajnego. 

• W 2019 r. wśród 3 województw z najniższym przeciętnym dochodem rozporządzalnym w przelicze-
niu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. 

• W 2019 roku wśród 6 województw, w których największy był udział liczby rodzin otrzymujących 
pomoc udzielaną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin otrzymujących pomoc społeczną. 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których liczba osób oczekujących na miejsce w DPS na 10 tys. 
mieszkańców w wieku 70+ wzrosła w porównaniu z rokiem 2010. 

• W 2019 roku najmniejsza liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci na 10 tys. ludno-
ści oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej (66,86) 

• W 2016 roku wśród 7 województw z największą liczbą aktywnych NGO na 10 tys. ludności (26) 

• W 2019 roku wśród 4 województw z największą liczbą zarejestrowanych spółdzielni socjalnych (nie-
będących w likwidacji) (127). 

• W 2018 roku największa liczba funkcjonujących WTZ na 100 tys. mieszkańców (2,79 wobec 1,87 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się przyśpieszenie tworzenia miejsc pozainstytucjonalnej opieki długoterminowej 
w takim stopniu, aby wyeliminować konieczność oczekiwania na miejsce w DPS. 
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• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego. 

• Rekomenduje się korzystanie z silnego potencjału społecznego związanego z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Niekorzystna sytuacją pod względem wskaźnika „liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecię-
cym i u dziennego opiekuna” (wartość wskaźnika wynosi ok. 10). 

• Najmniejsza liczba dzieci objętych opieką instytucjonalną oraz jeden z najwolniejszych przyro-
stów nowych. 

• Jeden z najniższy w całej Polsce odsetek dzieci objętych opieką żłobkową na wsiach (1,8%). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie dostępu do wysokiej jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Jeden z najwyższych w kraju spadków liczby dzieci w wieku 3-5 lat (ich liczba w 2019 r. to tylko 96% 
liczby z 2007 r.). 

• Przeciętna (na tle innych województw) zdawalność egzaminu maturalnego, umiarkowana poprawa 
w latach 2016-2018 ale nie osiągnięto dobrej pozycji z lat 2007-2009. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie edukacji przedszkolnej ściśle ukierunkowane na gminy wiejskie z niskim 
dostępem do edukacji przedszkolnej. Do rozważenia model przedszkola służącego kilku okolicznym 
miejscowościom (z dowozem). 

• Rekomenduje się wsparcie na rzecz podwyższania jakości kształcenia, zwłaszcza doskonalenia 
nauczycieli i doradztwa metodycznego. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Niski odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym i silny 
spadek tego odsetka. 

• Najniższa liczba uczniów na 1 nauczyciela w liceach ogólnokształcących. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie kształcenia zawodowego (podwyższanie jakości kształcenia, współ-
praca z pracodawcami). 

• Rekomenduje się podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego (kampanie społeczne). 
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Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Wyższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 8,42; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejszy niż w innych województwach przyrost liczby lekarzy w stosunku do liczebności populacji 
zamieszkującej województwo. 

• Większa niż w innych województwach liczba pacjentów z rozpoznaniem chorób i zaburzeń psychicz-
nych w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba psychiatrów dzieci i młodzieży w stosunku do liczebno-
ści populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach odsetek biernych zawodowo z powodu choroby 
lub niepełnosprawności. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające 
efektywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik 
pielęgniarstwa lub asystent lekarza zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne 
kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego, zwłasz-
cza w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

lUbUskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 ujemny przyrost naturalny. 

• Jeden z najwyższych wskaźników obciążenia demograficznego (28,7 w 2019 r.). 

• Spadek współczynnika dzietności w latach 2007-2019, w 2019 r. współczynnik ten był jednym z niż-
szych w kraju (1,3) i jednocześnie niższy niż średnia wartość wskaźnika dla Polski. 
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Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Nieznacznie niższy niż średnia dla Polski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata (w 2019 
r. 67,1%). Jeżeli prognozy się sprawdzą to w 2024 r. dystans między województwem a krajem 
się zwiększy. 

• Jedna z niższych w Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego (4,9%). 

• Wyższy niż w całym kraju odsetek biernych zawodowo w wieku 15-64 lata (28,1%). 

• Niemal najkrótszy w całym kraju czas poszukiwania pracy (6,1 miesiąca; średnia w Polsce 
7,7 miesięcy). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie sytuacji osób defaworyzowanych na rynku 
pracy: osobach długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osobach starszych, nie posiadają-
cych doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym do 
wymogów modernizującej się gospodarki. 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza: 

• Przeciętne wartości wskaźników gospodarczych. 

• Stosunkowo niskie PKB per capita. 

• Niskie wskaźniki innowacyjności. 

• Nierównomierność rozwoju przedsiębiorstw – silniejszy rozwój w otoczeniu ośrodków miejskich. 

• Potencjał do rozwoju przemysłu. 

• Niski poziom współpracy przedsiębiorstw. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO: 

• Rekomenduje się wspieranie działań wzmacniających adaptacyjność przedsiębiorstw zwłaszcza 
na terenach wiejskich województwa. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2011 roku wśród trzech województw z najwyższą wartością wskaźnika zagrożenia ubóstwem 
po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych. 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których najwyższa była kwota świadczeń pieniężnych pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 1 tys. ludności (85,4 tys. zł). 



237 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• W 2019 roku największy spadek liczby osób korzystających z usług ośrodków wsparcia w porównaniu 
z rokiem 2007 (spadek o 1311 osób). 

• W 2019 roku największy spadek liczby osób korzystających z usług ośrodków wsparcia na 10 tys. 
ludności w wieku 70+ (spadek 259,37). 

• W 2016 roku wśród 7 województw z największą liczbą aktywnych NGO na 10 tys. ludności (26). 

• W 2018 roku największa liczba funkcjonujących KIS na 100 tys. mieszkańców (1,97 wobec 0,48 
dla Polski). 

• W 2018 roku największa liczba uczestników CIS na 100 tys. mieszkańców (118,9 wobec 31,4 
dla Polski). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba pracowników ZAZ na 100 tys. mieszkańców (5,6 wobec 17,4 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia. 

• Rekomenduje się korzystanie z silnego potencjału społecznego związanego z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc pracy w ZAZ. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Jeden z najgorszych wyników w Polsce pod względem liczby dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie 
dziecięcym i u dziennego opiekuna (w 2019 10,2). 

• Aż 145 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2019 roku (jeden 
z wyższych współczynników w Polsce). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie dostępu do wysokiej jakości miejsc opieki 
i edukacji dla dzieci do lat 3 (w tym w szczególności na terenach wiejskich). 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Niski na tle kraju poziom udziału dzieci wiejskich w edukacji przedszkolnej (52%). 

• Niski odsetek dzieci w wieku przedszkolnym ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi (w 2019 r. tylko 2,04% dzieci w wieku 3-6 lat miało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego podczas gdy średnio w kraju 2,68% a w dwóch województwach ponad 3,5%. Można wątpić by 
niepełnosprawności rozkładały się w kraju tak nierówno, jest to raczej skutek nierównego dostępu 
do diagnozy). 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do i uczestnictwa 
w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, poprawie dostępności do diagnozy specjalnych 
potrzeb edukacyjnych i dostępności edukacji przedszkolnej adekwatnej do tych potrzeb 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Niski odsetek osób z wykształceniem wyższym i niski wzrost tego odsetka. 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 

• Niskie uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

• Niskie dopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. 

• Bardzo silny deficyt kadry medycznej. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO: 

• Rekomenduje się wsparcie edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego w zawo-
dach medycznych. 

• Rekomenduje się wsparcie dla sektora usług rozwojowych w zakresie działań zdalnych. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Najmniejsza liczba studentów i absolwentów na tle innych województw w Polsce (w 2018 r. –stu-
denci: 13 260, absolwenci: 3 176). 

• Najniższy wskaźnik skolaryzacji brutto (w 2018 r. - 20%, PL – 49%). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejszy niż w innych województwach przyrost liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do liczeb-
ności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające efek-
tywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik pielęg-
niarstwa zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne kierunki rozwoju systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia skierowane do pielęgniarek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoleń, które mogłyby motywować do pracy w zawodzie. 
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łódZkie 

Demografia 

Diagnoza 

• Najwyższy ujemny przyrost naturalny w Polsce (-3,64 w 2019 r.). 

• Najwyższy w Polsce wskaźnik obciążenia demograficznego, bliski średniej dla UE (30,7 wobec 
31 UE28). 

• Wyższy niż średni dla kraju współczynnik urbanizacji (62,37 w 2019 r; PL – 60,01). 

• Wyższa niż średnia dla kraju liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn (współczynnik feminizacji) – 
w 2019 r. 110 względem 107 dla Polski). 

• Jedna w wyższych w kraju ujemna wartość wskaźnika Zmiana liczby ludności na 100 mieszkańców 
w 2019 roku (-4,7 w 2019 r.) wskazująca na postępującą depopulację regionu. 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata równy ze średnią dla Polski (69,2%). Jeżeli prognozy 
się sprawdzą w 2024 będzie o a 0,5 p.p. wyższy niż w kraju. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4% (zbliżona do średniej dla Polski). 

• Niższy niż w całym kraju odsetek biernych zawodowo w wieku 15-64 lata (28,8%). Według prognoz 
w 2024 r. sytuacja pod tym względem ma być jeszcze korzystniejsza na tle całego kraju. 

• Średni czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w 2019 r. na poziomie 7,8 miesiąca 
(zbliżony do średniej dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Dużo likwidowanych miejsc pracy. 

• Wysoka liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

• Silnie rozwinięty przemysł. 

• Koncentracja rozwoju w Łodzi i powiatach centralnych oraz w powiecie bełchatowskim. 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wspieranie działań skierowanych do osób, które zlikwidowały działalność gospo-
darczą i zamierzają otworzyć ją ponownie (jako odpowiedź na dużą rotację) 

• Rekomenduje się wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw zamierzających likwidować miejsca 
pracy i pracowników planowanych do zwolnienia (podtrzymanie działań outplacementowych) 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których kwota świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1 tys. ludności była najniższa (22,2 tys. zł). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (3,55% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• Jedyne województwo, w którym zmniejszyła się liczba osób objętych pomocą społeczną w formie 
usług opiekuńczych na 10 tys. ludności w wieku 70+. W 2014 r. w województwie łódzkim, na 10 tys. 
ludności w wieku 70+ przypadały 244,6 osoby korzystające z usług opiekuńczych, a w 2019 r. ich 
liczba spadła do 223,8 (spadek o 20,7). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci na 10 tys. ludności oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej była najmniejsza (91,51). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się zwiększenie możliwości korzystania z pomocy społecznej w formie 
usług opiekuńczych. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
8,05 (w 2012: 22,69). 

• Aż 116 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2019 roku. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do wysokiej jakości 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Zdawalność egzaminu maturalnego (na tle innych województw) wysoka lub przeciętna w zależności 
od roku. 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację oświatową na poziomie wojewódzkim nie jest konieczne 
przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Niemniej rekomenduje się wspieranie 
przedsięwzięć wymienionych w rekomendacjach ogólnych (w raporcie cząstkowym) i ukierunko-
wanie wsparcia na pokonywanie nierówności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału 
kulturowego rodzin, specjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

• Z uwagi na znaczny ujemny przyrost naturalny, rekomenduje się wsparcie edukacji przedszkolnej ści-
śle ukierunkowane na gminy wiejskie z niskim dostępem do edukacji przedszkolnej. Do rozważenia 
model przedszkola służącego kilku okolicznym miejscowościom (z dowozem). 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem średnim zawodowym i silny wzrost tego odsetka. 

• Niskie uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się ukierunkowanie wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego na słabsze 
obszary województwa. 

• Rekomenduje się wzmocnienie jakości kształcenia i szkolenia dorosłych i jego dostosowania do 
potrzeb rynku pracy. 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Większa niż w innych województwach liczba pacjentów z rozpoznaniem chorób i zaburzeń psychicz-
nych w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach odsetek biernych zawodowo z powodu choroby 
lub niepełnosprawności. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych cho-
rób onkologicznych. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny onkologii. 
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małoPolskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Jeden z niższych w kraju wskaźnik obciążenia demograficznego (w 2019 r. – 33,7, PL – 36,5). 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 dodatni przyrost naturalny oraz jeden z wyższych na tle pozo-
stałych województw dodatni przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019 r. (1,16). 

• Niski na tle pozostałych województw współczynnik urbanizacji (48,20 w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata zbliżony średniej dla Polski. Jeżeli prognozy się 
sprawdzą w 2024 nadal będzie niższy niż w kraju. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 4,1% (jedna z niższych w Polsce). 

• Odsetek biernych zawodowo w wieku 15-64 lata wyższy niż w całym kraju (30,1%). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie sytuacji osób defaworyzowanych na rynku 
pracy: osobach długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, osobach starszych, nie posia-
dających doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym 
do wymogów modernizującej się gospodarki. 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Dynamiczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza przy niskiej innowacyjności. 

• Dużo likwidowanych miejsc pracy. 

• Silnie rozwinięta branża turystyczna, dotknięta jednak problemem pandemii. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO: 

• Rekomenduje się przeznaczenie środków na działania proadaptacyjne dla branży turystycznej 
i innych branż dotkniętych problemami pandemicznymi. 
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Integracja społeczna 

Diagnoza 

• Jedyny w kraju wzrost wartości stopy ubóstwa skrajnego (w 2007 r. 5,6% mieszańców żyło poniżej 
minimum egzystencji, a w 2019 r. – 7,5%; najwyższa wartość wskaźnika na tle wszystkich regio-
nów Polski). 

• W 2019 roku wśród 3 województw z najwyższą stopą ubóstwa ustawowego. Jedyne województwo, 
w którym nastąpił wzrost tego wskaźnika. 

• Jedyne województwo, w którym nastąpił wzrost stopy ubóstwa relatywnego. W 2019 roku wśród 3 
województw z najwyższą wartością tego wskaźnika. Poniżej relatywnej granicy ubóstwa żyło 20,9% 
mieszkańców. 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (2,95% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• W 2018 roku największa liczba osób przebywających w ZOL, na 10 tys. ludności w wieku 70+ (147,38 
wobec 94,59 dla Polski). 

• W 2019 roku największy wzrost liczby dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach wsparcia 
dziennego w porównaniu z rokiem 2008 (o 2963). 

• W 2016 roku wśród 7 województw z największą liczbą aktywnych NGO na 10 tys. ludności (26). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się korzystanie z silnego potencjału społecznego związanego z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Wzrost na przestrzeni lat 2012-2019 liczby instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno żłobków, 
jak i oddziałów i klubów dziecięcych o ponad 10 tysięcy miejsc. 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
6,97 (w 2012: 29,04). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów i kadry zarządzającej. 

• Wsparcie powinno zostać skierowane również na podnoszenie jakości już istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie możliwości ich doposażenia i modernizacji. 
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Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Znaczny wzrost w latach 2018-2019 odsetka dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego (z 0,67% do 2,07% dzieci w wieku 3-6 lat) – prawdopodobnie 
poprawa dostępu do diagnozy. 

• Od lat najwyższa wśród wszystkich województw zdawalność egzaminu maturalnego (najczęściej 
103%-105% zdawalności krajowej). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację oświatową na poziomie wojewódzkim nie jest konieczne 
przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Niemniej rekomenduje się wspieranie 
przedsięwzięć wymienionych w rekomendacjach ogólnych (w raporcie cząstkowym) i ukierunko-
wanie wsparcia na pokonywanie nierówności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału 
kulturowego rodzin, specjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym. 

• Wzrasta udział absolwentów techników. 

• Niedostateczna współpraca między szkołami a pracodawcami. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację oświatową na poziomie wojewódzkim nie jest konieczne 
przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Należy utrzymywać wsparcie szkół śred-
nich zawodowych prowadzących kształcenie zawodowe i branżowych szkół w dotarciu do przedsię-
biorców i ich angażowaniu w działalność związaną z kształceniem zawodowym. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Wyższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 65%, PL – 49%). 

• Wyższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 11,52; PL – 6,98). 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Większy niż w innych województwach odsetek biernych zawodowo z powodu choroby lub 
niepełnosprawności 

• Województwo znajdujące się na przeciętnym poziomie pod względem analizowanych wskaźników. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Zgodnie z polityką zdrowotną na poziomie kraju. 
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maZowieckie 

Demografia 

• Wyższa niż średnia dla kraju liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn (współczynnik feminizacji) – 
w 2019 r. 109 względem 107 dla Polski). 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 dodatni przyrost naturalny (0,35 w 2019 r.). 

• Wyższy niż średnia dla kraju i jednocześnie równy ze średnią europejską współczynnik dzietności 
(1,56 w 2018 r., PL -1,46). 

• Najwyższa liczba ludności w Polsce (5,42 mln w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Najmniejsze różnice w obszarze bezrobocia rejestrowanego kobiet i mężczyzn. 

• Niemal najkrótszy w całym kraju czas poszukiwania pracy (6,1 miesiąca; średnia w Polsce 
7,7 miesięcy). 

• Współczynnik aktywności zawodowej kobiet najwyższy w całej Polsce (53% ;średnia dla Polski: 
48,2%). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych). 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Zdecydowany lider w zakresie gospodarki. 

• Najwyższe PKB na mieszkańca i produkcja sprzedana przemysłu. 

• Najwięcej podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Dużo nowo rejestrowanych podmiotów. 

• Duża rotacja miejsc pracy: Najwięcej nowo powstających miejsc pracy i najwięcej likwidowanych 

• Najwięcej wolnych miejsc pracy w m. Warszawie. 

• Największa liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

• Najwyższe przeciętne wynagrodzenie. 

• Wzrost liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19. 
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• Najwyższy odsetek pracowników, którzy w czasie pandemii przeszli na pracę zdalną. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wspieranie działań skierowanych do osób, które zlikwidowały działalność gospo-
darczą i zamierzają otworzyć ją ponownie (jako odpowiedź na dużą rotację). 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 r. najwyższy przeciętny dochód rozporządzalny w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym. Tylko w tym regionie wartość dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na 1 osobę 
przekroczyła 2 tys. zł. 

• W 2019 roku wśród 2 województw z największą liczbą osób bezdomnych. 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najmniejsza liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 

• W 2019 roku wśród 6 województw, w których największy był udział liczby rodzin otrzymujących 
pomoc udzielaną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin otrzymujących pomoc społeczną. 

• W 2019 roku wśród 3 województw z największą liczbą placówek opiekuńczo-wychowawczych (127). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci na 10 tys. ludności oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej była najmniejsza (81,78). 

• W 2016 roku wśród 7 województw z największą liczbą aktywnych NGO na 10 tys. ludności (26). 

• W 2019 roku wśród 4 województw z największą liczbą zarejestrowanych spółdzielni socjalnych (nie-
będących w likwidacji) (148). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba funkcjonujących KIS na 100 tys. mieszkańców (0,09 wobec 0,48 
dla Polski). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba uczestników CIS na 100 tys. mieszkańców (5 wobec 31,4 dla Polski). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba uczestników WTZ na 100 tys. mieszkańców (33,4 wobec 68,9 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych i wychodzenia z kry-
zysu bezdomności. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci. 

• Rekomenduje się korzystanie z silnego potencjału społecznego związanego z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Wzrost na przestrzeni lat 2012-2019 liczby instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno w żłobków, 
jak i oddziałów i klubów dziecięcych (o ponad 20 tysięcy). 
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• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
6,40 (w 2012: 22,8). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do placó-
wek opieki i wczesnej edukacji dla dzieci do lat 3 na terenach wiejskich i miejskich. 

• Wskazana jest koncentracja wsparcia w szczególności na poprawie jakości miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów i kadry zarządzającej. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Ponad dwukrotny i największy w kraju nominalny wzrost wydatków JST na oświatę w okresie 2007-
2019. Najwyższy w kraju udział wydatków własnych (najniższy – subwencji: zaledwie 52%). 

• Największy w kraju wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat: w 2019 r. było to 123% liczby z 2007 r. 

• Przeważająco wysoka (na tle innych województw) zdawalność egzaminu maturalnego, zwłaszcza 
w latach 2016-2018). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na znaczny wzrost wydatków na oświatę i brak proporcjonalnego wzrostu subwencji, 
rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły w podwyższaniu jakości kształcenia. Z uwagi na silne zróżnicowanie społeczne 
woj. mazowieckiego rekomenduje się ukierunkowanie wsparcia w szczególności na uboższe gminy. 
Rekomenduje się wspieranie przedsięwzięć wymienionych w rekomendacjach ogólnych (w raporcie 
cząstkowym) i ukierunkowanie wsparcia na pokonywanie nierówności edukacyjnych wynikających 
z nierówności kapitału kulturowego rodzin, specjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Najwyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym i największy wzrost tego odsetka. 

• Niski odsetek osób z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżo-
wym i silny spadek tego odsetka. 

• Niski odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Najwyższe uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO: 

• Rekomenduje się wzmocnienie kształcenia zawodowego (doskonalenie kadry, rozwój szkół, kampa-
nie promocyjne). 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Największa liczba uczelni w Polsce (2018 r. – 97). 
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• Największa liczba studentów w Polsce (2018 r. – 246 781). 

• Największa liczna absolwentów w Polsce (2018 r. – 60 795). 

• Największa liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 lat (2018 r. – 12,9; PL 
– 6,98). 

• Utrzymujący się najwyższy wskaźnik skolaryzacji brutto (2013 r. – 75%, 2018 r. – 76%). 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Większa niż w innych województwach liczba pacjentów z rozpoznaniem chorób i zaburzeń psychicz-
nych w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego. 

oPolskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 ujemny przyrost naturalny (-2,24 w 2019 r.). 

• Jedna z najniższych w Polsce wartość współczynnika dzietności (1,27 w 2019 r.). 

• Najwyższy w kraju ujemny współczynnik salda migracji wśród osób w wieku produkcyjnym (-8,6 
w 2019 r.). 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 spadek liczby ludności (982,6 tys. w 2019 r. – była to najniższa 
liczba ludności na tle pozostałych województw). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata na poziomie w 2019 r. 68,2% (prawie równy ze śred-
nią dla Polski). Jeżeli prognozy się sprawdzą w 2024 będzie o 1,5 p.p. niższy niż w kraju. Nastąpi to 
pomimo istotnego wzrost zatrudnienia kobiet. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,8% (zbliżona do wartości wskaźnika dla całej Polski.) 

• Odsetek biernych zawodowo w wieku 15-64 lata równy dla tego w całym kraju (29,4%). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 
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Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Mało nowo powstających miejsc pracy, niska nadwyżka nowych miejsc pracy nad zlikwidowanymi. 

• Wysoki potencjał przemysłowy. 

• Wysoki spadek liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19. 

• Niski odsetek pracowników, którzy w czasie pandemii przeszli na pracę zdalną. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie pracy zdalnej i kształcenia zdalnego. 

• Rekomenduje się wzmocnienie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw (szkolenia, doradztwo 
z zakresu reagowania na kryzys itp.). 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najmniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których największy był udział w korzystaniu ze świadczeń 
pomocy publicznej z powodu bezrobocia (21% względem 18% dla Polski). 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których liczba osób oczekujących na miejsce w DPS na 10 tys. 
mieszkańców w wieku 70+ wzrosła w porównaniu z rokiem 2010. 

• W 2019 roku wśród 2 województw z najmniejszą liczbą zarejestrowanych spółdzielni socjalnych (nie-
będących w likwidacji) (41). 

• W 2019 roku wśród 2 województw z najmniejszą liczbą przedsiębiorstw społecznych (36). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia. 

• Rekomenduje się przyśpieszenie tworzenia miejsc pozainstytucjonalnej opieki długoterminowej 
w takim stopniu, aby wyeliminować konieczność oczekiwania na miejsce w DPS. 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań n mających na celu rozwój ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Najlepsza sytuacja w odniesieniu do wskaźnika „liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecię-
cym i u dziennego opiekuna” (liczba nominalna dzieci spada w zestawieniu roku 2007 i 2019). 

• Lider pod względem wzrostu liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku 
do 3 lat (172). 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów i kadry zarządzającej. 

• Rekomenduje się wsparcie powinno zostać skierowane również na podnoszenie jakości już istnieją-
cych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Znaczny ujemny przyrost naturalny, ale mimo to liczba dzieci w wieku 3-5 lat stanowiła w 2019 r. 
104% liczby z 2007 r. co jest wynikiem niewiele gorszym od krajowego (108%). 

• Zdawalność egzaminu maturalnego (na tle innych województw) przeciętna lub trochę niższa w zależ-
ności od roku, spadek w roku 2017 (99% zdawalności krajowej) i 2018 r. (98%). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie edukacji przedszkolnej ściśle ukierunkowane na gminy wiejskie z niskim 
dostępem do edukacji przedszkolnej oraz te, w których wzrasta zainteresowanie opieką nad dzie-
ckiem do lat 3 (z uwagi na znaczny wzrost można spodziewać się w tych samych gminach popytu 
na edukację przedszkolną). Do rozważenia model przedszkola służącego kilku okolicznym miejsco-
wościom (z dowozem). 

• Ze względu na osiągnięcia edukacyjne poniżej średniej krajowej rekomenduje się w szczególności 
koncentrację na doskonaleniu i wsparciu metodycznym nauczycieli oraz na pokonywaniu nierów-
ności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału kulturowego rodzin, specjalnych potrzeb 
edukacyjnych i innych przyczyn. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem średnim zawodowym. 

• Najwyższy odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym. 

• Niedopasowanie kwalifikacji/wykształcenia siły roboczej do potrzeb rynku pracy. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. 

• Rekomenduje się wzmacnianie doradztwa zawodowego. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 34%, PL – 49%) 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 3,87; PL – 6,98) 
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Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba psychiatrów dzieci i młodzieży w stosunku do liczebno-
ści populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego, zwłasz-
cza w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresui badań diagnostycznych cho-
rób onkologicznych. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny onkologii. 

PodkarPackie 

Demografia 

Diagnoza 

• Najniższy w Polsce współczynnik obciążenia demograficznego (33,2 w 2019 r.). 

• Dodatni przyrost naturalny (0,27 w 2019 r.). 

• Najniższy w Polsce współczynnik urbanizacji (41,4% w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Prognoza na 2014 rok wskazująca, że region ma osiągnąć najniższe na tle kraju wartości wskaź-
nika zatrudnienia. 

• Prognozowana największa luka między wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn w 2024 r. 

• Najdłuższy w kraju czas poszukiwania pracy jest (9,9 miesiąca ;średnia w Polsce 7,7 miesięcy). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 
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• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych). 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów słabszych gospodarczo. 

• Niskie PKB na mieszkańca i produkcja sprzedana przemysłu. 

• Mała liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Mała rotacja przedsiębiorstw: mała liczba nowo rejestrowanych podmiotów, ale też wykreślanych. 

• Mało nowo powstających i wolnych miejsc pracy. 

• Niska liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

• Niskie przeciętne wynagrodzenie. 

• Stosunkowo wysoki poziom innowacyjności. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarze działań adaptacyjnych i prorozwojowych. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 r. wśród 3 województw z najniższym przeciętnym dochodem rozporządzalnym w przelicze-
niu na 1 osobę w gospodarstwie domowym (wartość nieznacznie wyższa niż wartość dla Mazowsza 
w 2007 r.). 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których największy był udział w korzystaniu ze świadczeń 
pomocy publicznej z powodu bezrobocia (21,2% względem 18% dla Polski). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (3,53% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• W 2019 roku najmniejsza liczba osób oczekujących na miejsce w DPS na 10 tys. mieszkańców 
w wieku 70+ (3,42). 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których zwiększyła się liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 
w placówkach wsparcia dziennego w porównaniu z rokiem 2008 (o 1502). 

• W 2016 roku wśród 7 województw z największą liczbą aktywnych NGO na 10 tys. ludności (26). 

• W 2019 roku wśród 2 województw z największą liczbą przedsiębiorstw społecznych (200). 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia. 

• Rekomenduje się korzystanie z silnego potencjału społecznego związanego z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 roku na pozio-
mie 8,11 (w 2012: 29,27). 

• Aż 112 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2019 roku. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do wysokiej jakości 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Ponad dwukrotny wzrost wydatków JST na oświatę w okresie 2007-2019. 

• Największy w kraju wzrost liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obję-
tych wychowaniem przedszkolnym: w 2018 r. 264% liczby z 2013 r. (podczas gdy dzieci bez 
orzeczeń– 116%). 

• Niski poziom dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, zwłaszcza miejsc w przedszkolach specjalnych (w 2018 r. liczba dzieci w przed-
szkolach specjalnych stanowiła 134% liczby miejsc). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Koncentracja na poprawie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Silny spadek odsetka osób z wykształceniem podstawowym. 

• Najniższa liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach podstawowych. 

• Najniższe uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się systemowe wzmocnienie kształcenia i szkolenia dorosłych i współpracy placówek 
kształcenia i szkolenia dorosłych z pracodawcami. 
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• Rekomenduje się promocję kształcenia i szkolenia dorosłych i ułatwienie dostępności do niego. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 30%, PL – 49%). 

• Najniższa liczba studentów studiów doktoranckich w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku 25-34 
lata (w 2018 r. – 1,54; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba lekarzy psychiatrów i lekarzy psychiatrów dzieci i mło-
dzieży w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego, 
z uwzględnieniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny psychiatrii. 

Podlaskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Niższy niż średni dla kraju współczynnik obciążenia demograficznego (35,2 w 2019 r.). 

• Wyższy niż średni dla kraju współczynnik urbanizacji (61% w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Najmniejsze różnice pod względem bezrobocia rejestrowanego kobiet i mężczyzn. 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata na poziomie w 2019 r. 68,3%. Jeżeli prognozy się 
sprawdzą w 2024 roku będzie wynosił 73,4% i będzie o 1 p.p. niższy niż w kraju. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 
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• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych). 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów słabszych gospodarczo. 

• Słaba sieć komunikacyjna ma negatywny wpływ na gospodarkę. 

• Stosunkowo niskie i wolno rosnące PKB na mieszkańca oraz produkcja sprzedana przemysłu. 

• Mała liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Wzrost liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19. 

• Niska liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

• Najniższy odsetek pracowników, którzy w czasie pandemii przeszli na pracę zdalną. 

• Potencjał tzw. zielonej gospodarki. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarze działań adaptacyjnych i prorozwojowych. 

• Rekomenduje się zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla przedsiębiorców, zwłaszcza 
na terenach wiejskich. 

• Rekomenduje się wzmocnienie przedsiębiorstw działających w sektorze zielonej gospodarki. 

• Rekomenduje się wsparcie transformacji w kierunku pracy zdalnej i kształcenia zdalnego. 

• Rekomenduje się wzmocnienie sieci komunikacyjnej (poza EFS). 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najwyższą wartością stopy ubóstwa skrajnego. 

• W 2019 roku wśród 3 województw z najwyższą stopą ubóstwa ustawowego. 

• W 2019 roku wśród 3 województw z najwyższą stopą ubóstwa relatywnego. 

• W 2019 roku wśród 4 województw z największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 

• W 2019 roku większy niż w innych regionach udział osób objętych świadczeniami pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa (27,9% względem 22% dla Polski). 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których kwota świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1 tys. ludności była najniższa (26,5 tys. zł). 
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• W 2019 roku najmniejszy udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród osób, którym przy-
znano decyzją świadczenia pomocy społecznej (2,21% wszystkich osób, którym przyznano świadcze-
nia pomocy społecznej). 

• W 2019 roku wśród 6 województw, w których największy był udział liczby rodzin otrzymujących 
pomoc udzielaną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin otrzymujących pomoc społeczną. 

• W 2018 roku największa liczba osób przebywających w ZPO i DPS na 10 tys. ludności w wieku 70+ 
(62,64 wobec 32,77 dla Polski). 

• W 2019 roku najmniejsza liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – instytucjonalnej i niein-
stytucjonalnej (1,8 tys.). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci na 10 tys. ludności oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej była najmniejsza (93,41). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową na wsiach najniższy w całej Polsce (1,6%). 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
7,58 (w 2012: 24,61). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie dostępu do wysokiej jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3. 

• Rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do placó-
wek opieki i wczesnej edukacji dla dzieci do lat 3 na terenach wiejskich i miejskich. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Województwo z trudnościami w obszarze edukacji ogólnej osiągające mimo to ponadprzeciętne 
wyniki edukacyjne. 

• Największy w kraju spadek udziału subwencji w wydatkach JST na oświatę, tj. wzrost obciążenia 
budżetów JST. W 2019 r. subwencja pokrywała tylko 58% wydatków podczas gdy w 2007 r. – 70,6%. 

• Niski poziom udziału dzieci wiejskich w edukacji przedszkolnej (51%). 

• Przeważająco wysoka (na tle innych województw), zdawalność egzaminu maturalnego. 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na znaczny wzrost wydatków na oświatę i brak proporcjonalnego wzrostu subwencji, 
rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły zwłaszcza w zakresie pokonywania nierówności edukacyjnych. 

• Rekomenduje się w szczególności wsparcie dostępu do edukacji przedszkolnej i zachęt do uczestni-
ctwa w niej na obszarach wiejskich, w tym poprzez kształtowanie świadomości społecznej w ramach 
RLKS. Z uwagi na wykluczenie komunikacyjne do rozważenia model przedszkola służącego kilku 
okolicznym miejscowościom (z dowozem). 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Niski odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym. 

• Silny spadek odsetka osób z wykształceniem podstawowym. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przeznaczenie znaczącej części alokacji RPO na rozwój kształcenia zawodowego we 
współpracy z pracodawcami. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 36%, PL – 49%). 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 4,62; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejszy niż w innych województwach przyrost liczby lekarzy w stosunku do liczebności populacji 
zamieszkującej województwo. 

• Większe niż w innych województwach zmniejszenie liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do 
liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większa niż w innych województwach liczba pacjentów z rozpoznaniem chorób i zaburzeń psychicz-
nych w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba psychiatrów dzieci i młodzieży w stosunku do liczebno-
ści populacji zamieszkującej województwo. 
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• Większy niż w innych województwach wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające 
efektywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik 
pielęgniarstwa lub asystent lekarza zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne 
kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia skierowane do pielęgniarek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoleń, które mogłyby motywować do pracy w zawodzie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego, w tym 
również programów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych chorób układu 
krążenia 

Pomorskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Niższy niż średni dla kraju współczynnik obciążenia demograficznego (34,3 w 2019 r.). 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 dodatni przyrost naturalny; w 2019 r. odnotowano najwyższy 
dodatni przyrost naturalny na 1000 ludności (1,54). 

• Wyższy niż średnia dla kraju i UE współczynnik dzietności (1,59 w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Czas poszukiwania pracy jest jednym z krótszych w kraju (5,6 miesiąca; średnia w Polsce 
7,7 miesięcy). 

• Jeden z najwyższych w całej Polsce współczynnik aktywności zawodowej kobiet (50,1%; średnia dla 
Polski: 48,2%). 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata na poziomie 70,8% (jeden z wyższych w kraju). Jeżeli 
prognozy się sprawdzą w 2024 będzie o aż 5,1 p.p. wyższy niż w kraju. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie sytuacji osób defaworyzowanych na rynku 
pracy: osobach długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, osobach starszych, nie posia-
dających doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym 
do wymogów modernizującej się gospodarki. 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 
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Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów silnych gospodarczo. 

• Dużo nowo rejestrowanych podmiotów. 

• Dużo powstających miejsc pracy. 

• Wzrost liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19. 

• Wysoki odsetek pracowników, którzy w czasie pandemii przeszli na pracę zdalną. 

• Istotna rola sektora turystycznego. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przeznaczenie środków na działania proadaptacyjne dla branży turystycznej 
i innych branż dotkniętych problemami pandemicznymi. 

• Rekomenduje się unowocześnianie przedsiębiorstw w zakresie reagowania na kryzys, zmian modelu 
biznesowego, zarządzania różnorodnością. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 2 województw z największym spadkiem stopy ubóstwa ustawowego. 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (5,57% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• W 2018 roku największa liczba osób przebywających w hospicjach stacjonarnych, na 10 tys. ludności 
w wieku 70+ (101,93 wobec 47,4 dla Polski). 

• W 2019 roku największy spadek liczby dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach wsparcia 
dziennego w porównaniu z rokiem 2008 (o 11 tys.). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba funkcjonujących ZAZ na 100 tys. mieszkańców (0,09 wobec 0,30 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się utrzymanie wysokich wskaźników zmniejszania ubóstwa. 

• Rekomenduje się utrzymanie wysokiej dostępności stacjonarnych hospicjów. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci. 

• Rekomenduje się zwiększenie liczby ZAZ. 
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Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
8,33 (w 2012: 39,51) 

• Aż 106 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2019 roku. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie dostępu do wysokiej jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Ponad dwukrotny wzrost wydatków JST na oświatę w okresie 2007-2019. 

• Jeden z najwyższych w kraju wzrostów liczby dzieci w wieku 3-5 lat. 

• Przeciętna na tle innych województw zdawalność egzaminu maturalnego, spadek w 2018 r. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na znaczny wzrost wydatków na oświatę i brak proporcjonalnego wzrostu subwencji, 
rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły, zwłaszcza w zakresie doskonalenia i wsparcia metodycznego nauczycieli oraz 
pokonywania nierówności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału kulturowego rodzin, 
specjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

• Rekomenduje się znaczące inwestycje w dostępność edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym i wysoki wzrost tego odsetka. 

• Niski odsetek osób z wykształceniem średnim zawodowym. 

• Wysoki spadek odsetka osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym 
branżowym. 

• Najwyższa prognozowana liczba uczniów na 1 nauczyciela w branżowych szkołach zasadniczych 
zawodowych I stopnia. 

• Wysokie uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO: 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację oświatową na poziomie wojewódzkim nie jest konieczne 
przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Należy utrzymywać działania związane 
z dostosowaniem kształcenia i szkolenia dorosłych i zawodowego do potrzeb pracodawców 



261 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Większy niż w innych województwach wzrost liczby porad ambulatoryjnych w stosunku do liczebno-
ści populacji zamieszkującej województwo. 

• Większe niż w innych województwach zmniejszenie liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do 
liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające efek-
tywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik pielęg-
niarstwa zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne kierunki rozwoju systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia skierowane do pielęgniarek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoleń, które mogłyby motywować do pracy w zawodzie. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych z zakresu cho-
rób onkologicznych. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny onkologii. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych chorób 
układu krążenia. 

śląskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 ujemny przyrost naturalny (-2,49 w 2019 r.). 

• Jeden z najwyższych wskaźników obciążenia demograficznego (39% w 2019 r.). 

• Najwyższy współczynnik urbanizacji w Polsce (77% w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata na poziomie 65,9% (jeden z niższych w kraju). Jeżeli 
prognozy się sprawdzą w 2024 będzie o 2,2 p.p. niższy niż w kraju. Do tego czasu wskaźnik zatrudnie-
nia mężczyzn wzrośnie o 6,6 p.p., a wskaźnik zatrudnienia kobiet spadnie o 6,2 p.p. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego kobiet na poziomie 3,6% (jedna z najniższych w kraju). 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie sytuacji osób defaworyzowanych na rynku 
pracy: osobach długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osobach starszych, nie posiadają-
cych doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym do 
wymogów modernizującej się gospodarki. 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych). 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów silnych gospodarczo. 

• Wysoka i szybko rosnąca produkcja sprzedana przemysłu. 

• Wysokie przeciętne wynagrodzenie. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację w tym zakresie na poziomie wojewódzkim nie jest 
konieczne przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Należy utrzymywać działania 
związane z rozwojem adaptacyjności przedsiębiorstw. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2014 roku wśród 2 województw z największą liczbą osób bezdomnych. 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najmniejsza liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 

• W 2019 roku największy udział w korzystaniu ze świadczeń pomocy publicznej z powodu bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (15,1% względem 
11,1% dla Polski). 

• W 2019 roku najniższa kwota świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. 
ludności (45 tys. zł). 

• W 2019 roku najniższa wartość świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. 
ludności (21,9 tys. zł). 

• W 2019 roku największy udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród osób, którym przy-
znano decyzją świadczenia pomocy społecznej (9,54% wszystkich osób, którym przyznano świadcze-
nia pomocy społecznej). 

• W 2019 roku wśród 6 województw, w których największy był udział liczby rodzin otrzymujących 
pomoc udzielaną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin otrzymujących pomoc społeczną. 
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• W 2019 roku największa liczba osób korzystających z mieszkań chronionych. Na Śląsku w mieszka-
niach chronionych mieszka 618 osób, co stanowi 22% wszystkich mieszkańców mieszkań chronio-
nych w Polsce. 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których od 2007 roku zmniejszyła się liczba osób korzystają-
cych z usług ośrodków wsparcia (spadek o 665 osób). 

• W 2019 roku największa liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – instytucjonalnej i nieinsty-
tucjonalnej (ponad 9,9 tys. dzieci; podobnie było w 2009 r.). 

• 2019 roku największa liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych (159). 

• W 2016 roku najmniejsza liczba aktywnych NGO na 10 tys. ludności (18). 

• W 2019 roku wśród 4 województw z największą liczbą zarejestrowanych spółdzielni socjalnych (nie-
będących w likwidacji) (157). 

• W 2019 roku wśród 2 województw z największą liczbą przedsiębiorstw społecznych (201). 

• W 2018 roku najmniejsza liczba funkcjonujących WTZ na 100 tys. mieszkańców (1,28 wobec 1,87 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia bezdomności, wsparcia osób bezdomnych oraz 
wychodzenia z kryzysu bezdomności. 

• Wzmocnienie działań mających na celu zmniejszenie bezradności w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

• Dalszy rozwój wsparcia w formie mieszkalnictwa wspieranego (mieszkań chronionych 
i wspomaganych). 

• Dalszy rozwój nieinstytucjonalnej pieczy zastępczej. 

• Dalszy rozwój ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Na przestrzeni lat 2012-2019 wzrost liczby instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno żłobków, 
jak i oddziałów i klubów dziecięcych o ponad 10 tysięcy miejsc. 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
7,64 (w 2012: 27,23). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów i kadry zarządzającej. 

• Wsparcie powinno zostać skierowane również na podnoszenie jakości już istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3. 
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Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Najwyższy w kraju udział dzieci wiejskich w edukacji przedszkolnej (83%). 

• Wysoki odsetek dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 
co sugeruje dobry na tle kraju dostęp do diagnozy. Dzieci te przeważająco uczą się w przedszkolach 
ogólnodostępnych, co może wskazywać na dobrze rozwiniętą przedszkolną edukację włączającą, 
potrzeba jednak dalszych analiz potrzeb na poziomie gminnym. Czynnikiem ułatwiającym wydaje 
się wysoki poziom urbanizacji (i dostępności transportowej) skorelowany z poziomem uczestnictwa 
w edukacji przedszkolnej. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację oświatową na poziomie wojewódzkim nie jest konieczne 
przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Niemniej rekomenduje się wspieranie 
przedsięwzięć wymienionych w rekomendacjach ogólnych (w raporcie cząstkowym) i ukierunko-
wanie wsparcia na pokonywanie nierówności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału 
kulturowego rodzin, specjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

• Rekomenduje się wsparcie edukacji przedszkolnej w sposób precyzyjnie ukierunkowany na gminy 
wiejskie z niższym dostępem do edukacji przedszkolnej i na specjalne potrzeby edukacyjne. Do roz-
ważenia model przedszkola (także położonego na obszarze zurbanizowanym) służącego kilku okolicz-
nym miejscowościom (z dowozem). 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Największy odsetek osób z wykształceniem średnim zawodowym. 

• Największy spadek odsetka osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym 
branżowym. 

• Niski odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Wysoka liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach średnich, prowadzących kształcenie zawodowe. 

• Niskie zaangażowanie przedstawicieli przedsiębiorstw i doradców zawodowych w opracowywanie 
planów nauczania. 

• Brak rozwiniętego systemu kształcenia zawodowego. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie doradztwa zawodowego na każdym poziomie edukacji. 

• Rekomenduje się wsparcie rozwojowe szkół średnich prowadzących kształcenie zawodowe (zwłasz-
cza ich kadr). 

• Rekomenduje się wzmocnienie kształcenia we współpracy z pracodawcami i przepływu kadr z przed-
siębiorstw do branżowych szkół branżowych i szkół średnich prowadzących kształcenie zawodowe. 
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Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 5,32; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejsze niż w innych województwach zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do 
liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach odsetek biernych zawodowo z powodu choroby 
lub niepełnosprawności. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające efek-
tywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik pielęg-
niarstwa zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne kierunki rozwoju systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia skierowane do pielęgniarek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoleń, które mogłyby motywować do pracy w zawodzie. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych chorób 
układu krążenia. 

świętokrZyskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Jeden z najniższych w Polsce wskaźnik przyrostu naturalnego (-3,45 w 2019 r.). 

• Spadek współczynnika dzietności w latach 2007-2019, w 2019 r. współczynnik ten był jednym z niż-
szych w kraju (1,24) i jednocześnie niższy niż średnia wartość wskaźnika dla Polski. 

• Jeden z najwyższych wskaźników obciążenia demograficznego (39,5 w 2019 r.). 

• Najwyższa ujemna wartość wskaźnika Zmiana liczby ludności na 1 000 mieszkańców w 2019 r. (-6,1) 
wskazująca na postępującą depopulację regionu. 
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Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Jeden z najniższych w całej Polsce współczynnik aktywności zawodowej kobiet (45,3%; średnia dla 
Polski: 48,2%). 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 7,9% (jedna z najwyższych w kraju). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych) 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów słabszych gospodarczo . 

• Najwolniej rosnące i niskie w wartościach bezwzględnych PKB na mieszkańca. 

• Mała liczba nowo rejestrowanych podmiotów. 

• Mało nowo powstających miejsc pracy. 

• Najniższa liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

• Niskie przeciętne wynagrodzenie. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przeznaczenie środków na działania proadaptacyjne dla branży turystycznej 
i innych branż dotkniętych problemami pandemicznymi. 

• Rekomenduje się wspieranie działań skierowanych do osób, które zlikwidowały działalność gospo-
darczą i zamierzają otworzyć ją ponownie (jako odpowiedź na dużą rotację). 

• Rekomenduje się wsparcie rozwojowe i adaptacyjnych przedsiębiorstw, które tworzą nowe miejsca 
pracy i charakteryzują się wysoką wartością dodaną. 

• Rekomenduje się wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarze działań adaptacyjnych i prorozwojowych. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2011 roku wśród trzech województw z najwyższą wartością wskaźnika zagrożenia ubóstwem 
po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych. 

• W 2019 roku wśród 4 województw z największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności. 
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• W 2019 roku najwyższa wartość świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 
tys. ludności (53,7 tys. zł). 

• W 2019 roku największy wzrost liczby osób korzystających z usług ośrodków wsparcia na 10 tys. lud-
ności w wieku 70+. W 2007 r. z usług ośrodków wsparcia korzystało 159,15 osób na 10 tys. ludności 
w wieku 70+, a w 2019 r. – 523,33 (wzrost o 364,19). 

• W 2019 roku wśród 2 województw, w których liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci na 10 tys. ludności oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej była największa (245,16). 

• W 2019 roku wśród 2 województw z najmniejszą liczbą zarejestrowanych spółdzielni socjalnych (nie-
będących w likwidacji) (41). 

• W 2019 roku najmniejsza liczba przedsiębiorstw społecznych (30). 

• W 2018 roku największa liczba uczestników WTZ na 100 tys. mieszkańców (124,3 wobec 68,9 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się wzmocnieni działań w zakresie ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Niekorzystna pod względem wskaźnika „liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym 
i u dziennego opiekuna” sytuacja w regionie (wartość wskaźnika wynosi tu ok. 10. 

• Najmniejsza liczba dzieci objętych opieką instytucjonalną oraz jeden z najwolniejszych przyrostów 
nowych miejsc 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 była najwyższa 
w całej Polsce i wynosiła 10,84. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie dostępu do wysokiej jakości miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3. 

• Rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do placó-
wek opieki i wczesnej edukacji dla dzieci do lat 3 na terenach wiejskich i miejskich. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Drugi w kolejności największy w kraju spadek udziału subwencji w wydatkach JST na oświatę, tj. 
wzrost obciążenia budżetów JST. W 2019 r. subwencja pokrywała tylko 59,6% wydatków, podczas gdy 
w 2007 r. – 72%. 

• Jeden z najwyższych w kraju spadków liczby dzieci w wieku 3-5 lat (w 2019 r. tylko 94% liczby 
z 2007 r.). 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Z uwagi na niski przyrost naturalny rekomenduje się wsparcie edukacji przedszkolnej w sposób pre-
cyzyjnie ukierunkowany na gminy wiejskie z niższym dostępem do edukacji przedszkolnej uwzględ-
nieniem prognozy demograficznej opartej o liczby urodzeń w gminach. Do rozważenia model przed-
szkola służącego kilku okolicznym miejscowościom (z dowozem). 

• Ze względu na znaczny wzrost wydatków na oświatę i brak proporcjonalnego wzrostu subwencji, 
rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły w zapewnianiu jakości kształcenia. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Silny spadek odsetka osób z wykształceniem podstawowym. 

• Wysoki odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Najwyższa liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach średnich prowadzących kształcenie 
zawodowe. 

• Niskie uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Silny spadek odsetka osób z wykształceniem podstawowym. 

• Wysoki odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Najwyższa liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach średnich prowadzących kształcenie 
zawodowe. 

• Niskie uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 27%, PL – 49%). 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 2,15; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 



269 

A
naliza społeczno-gospodarcza w

raz z diagnozą obszarów
 interw

encji EFS RA
po

Rt ko
ń

co
w

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba lekarzy psychiatrów i psychiatrów dzieci i młodzieży 
w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego 
z uwzględnieniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenie z dziedziny psychiatrii. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych z zakresu cho-
rób onkologicznych. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny onkologii. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych chorób 
układu krążenia. 

warmińsko-maZUrskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Jeden z niższych wskaźników obciążenia demograficznego na tle pozostałych województw (33,5 
w 2019 r.). 

• Wysoki współczynnik urbanizacji, równy średniej dla kraju (60% w 2019 r.). 

• Spadek współczynnika dzietności w latach 2007-2019, w 2019 r. współczynnik ten był jednym z niż-
szych w kraju (1,32) i jednocześnie niższy niż średnia wartość wskaźnika dla Polski. 

• Jedna w wyższych w kraju ujemna wartość wskaźnika Zmiana liczby ludności na 100 mieszkańców 
w 2019 roku (-4,4 w 2019 r.) wskazująca na postępującą depopulację regionu. 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Największe różnice bezrobocia rejestrowanego kobiet i mężczyzn. 

• Jeden z najdłuższych w kraju czas poszukiwania pracy jest (9,5 miesiąca; średnia w Polsce 
7,7 miesięcy). 

• Współczynnik aktywności zawodowej kobiet najniższy w całej Polsce (44,3; średnia dla Polski: 48,2). 
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• Stopa bezrobocia rejestrowanego kobiet na poziomie 10,6 (najwyższa w kraju). Stopa bezrobocia 
rejestrowanego ogółem również najwyższa w kraju. 

• Najwyższy udział osób nieaktywnych zawodowo w ogóle populacji w wieku 15-64 lata, a także 
najniższy współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym – zarówno ogółem, jak 
w podziale na kobiety i mężczyzn. 

• Najwyższy w kraju odsetek osób młodych niepracujących, nie uczących się i nie kształcących się. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie i przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na ten cel. 

• Rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na wsparcie bezrobotnych i nieak-
tywnych zawodowo kobiet oraz młodych osób niepracujących, nie uczących się i nie kształcących się. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych). 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów słabszych gospodarczo. 

• Stosunkowo niskie i wolno rosnące PKB na mieszkańca oraz produkcja sprzedana przemysłu. 

• Mała liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

• Najniższe przeciętne wynagrodzenie. 

• Największy spadek liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19. 

• Niski odsetek pracowników, którzy w czasie pandemii przeszli na pracę zdalną. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie dla pracodawców w działaniach adaptacyjnych do sytuacji kryzysowych, 
przede wszystkim w zakresie przechodzenia na pracę zdalną i zdalnego szkolenia kadr. 

• Rekomenduje się przeznaczenie środków na działania proadaptacyjne dla branży turystycznej 
i innych branż dotkniętych problemami pandemicznymi. 

• Rekomenduje się wspieranie działań skierowanych do osób, które zlikwidowały działalność gospo-
darczą i zamierzają otworzyć ją ponownie (jako odpowiedź na dużą rotację). 
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Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 4 województw z najwyższą wartością stopy ubóstwa skrajnego. 

• W 2019 roku wśród 3 województw z najwyższą stopą ubóstwa ustawowego. 

• W 2019 roku wśród 3 województw z najwyższą stopą ubóstwa relatywnego. 

• W 2019 r. wśród 3 województw z najniższym przeciętnym dochodem rozporządzalnym w przelicze-
niu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. 

• W 2019 roku największa liczba osób liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. 
ludności. Tylko w tym regionie liczba ta przekroczyła 500 osób. W 2007 r. wartość wskaźnika dla tego 
regionu także była najwyższa. 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których największy był udział w korzystaniu ze świadczeń 
pomocy publicznej z powodu bezrobocia (23,7% względem 18% dla Polski). 

• W 2019 roku najwyższa kwota świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. 
ludności (98,1 tys. zł). 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których kwota świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1 tys. ludności była najwyższa (46,8 tys. zł). 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (5,47% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• W 2019 roku wśród 6 województw, w których największy był udział liczby rodzin otrzymujących 
pomoc udzielaną w postaci pracy socjalnej w liczbie rodzin otrzymujących pomoc społeczną. 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których od 2007 roku zmniejszyła się liczba osób korzystają-
cych z usług ośrodków wsparcia (spadek o 23 osoby). 

• W 2018 roku największa liczba osób przebywających w DPS na 10 tys. ludności w wieku 70+ (294,95 
wobec 208,28 dla Polski). 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których zwiększyła się liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 
w placówkach wsparcia dziennego w porównaniu z rokiem 2008 (o 1280). 

• W 2018 roku największa liczba funkcjonujących ZAZ na 100 tys. mieszkańców (0,63 wobec 0,30 
dla Polski). 

• W 2018 roku największa liczba funkcjonujących KIS na 100 tys. mieszkańców (2,45 wobec 0,64 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego. 

• Rekomenduje się wzmocnienie działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia. 
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Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Niekorzystna sytuacja pod względem wskaźnika „liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecię-
cym i u dziennego opiekuna” (wartość wskaźnika wynosi tu ok. 10, i jest jedną z najwyższych w kraju, 
a dodatkowo odnotowano ujemny bilans liczby dzieci do lat 3 w porównaniu roku 2007 i 2019). 

• Najmniejsza liczba dzieci objętych opieką instytucjonalną oraz jeden z najwolniejszych przyrostów 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

• Jedna z najwyższych w całej Polsce liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dzien-
nego opiekuna w 2019 roku (10,64). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do wysokiej jakości 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji 
na ten cel. 

• Rekomenduje się podjęcie działań ukierunkowanych na zmniejszenia dysproporcji w dostępie do 
placówek opieki i wczesnej edukacji dla dzieci do lat 3 na terenach wiejskich i miejskich. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Województwo ze znacznymi – na tle innych województw – problemami w obszarze edukacji ogólnej. 

• Jeden z największych w kraju spadków liczby dzieci w wieku 3-5 lat (w 2019 r. tylko 95% liczby z 2007 
r.). Mimo to udział dzieci wiejskich w wychowaniu przedszkolnym jest niemal najniższy w kraju 
(49%). 

• Częstość diagnozowania SPE wśród dzieci w wieku przedszkolnym jest przeciętna, ale jeżeli dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego chodzą do przedszkola, to znacznie częściej niż 
przeciętnie w kraju – do przedszkola specjalnego (w 2019 r. 34% dzieci z orzeczeniem w wieku 3-6 lat 
chodziło do przedszkola specjalnego, podczas gdy w kraju 16%). Niski dostęp dzieci ze SPE do eduka-
cji w przedszkolach ogólnodostępnych. 

• Najniższy w kraju współczynnik skolaryzacji netto w szkolnictwie podstawowym (89%) – może wska-
zywać na odraczanie obowiązku szkolnego. 

• Utrzymująca się niska na tle innych województw zdawalność egzaminu maturalnego (w tym w latach 
2014-2018 pomiędzy 94,4% a 97,1% krajowego poziomu zdawalności. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć rozwiązy-
wanie problemów na wszystkich etapach edukacji. 

• Rekomenduje się w szczególności wsparcie: dostępu do edukacji przedszkolnej, przystosowania 
przedszkoli ogólnodostępnych do pracy z dziećmi ze SPE, i zachęt do uczestnictwa w niej (oraz do 
edukacji na poziomie tzw. zerówki) na obszarach wiejskich, w tym poprzez kształtowanie świadomo-
ści społecznej w ramach RLKS. Z uwagi na wykluczenie komunikacyjne do rozważenia model przed-
szkola służącego kilku okolicznym miejscowościom (z dowozem). 
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• Rekomenduje się znaczące wsparcie RPO na doskonalenie i wsparcie metodyczne nauczycieli oraz 
pokonywanie nierówności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału kulturowego rodzin, 
specjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

• Rekomenduje się inwestycje w sieć połączeń lokalnych (poza EFS). 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Najniższy odsetek osób z wykształceniem wyższym i najniższy wzrost tego odsetka. 

• Najwyższy odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 

• Najwyższy odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się tworzenie i rozwój oferty edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się niefor-
malnego dla osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 27%, PL – 49%). 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 2,45; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejszy niż w innych województwach przyrost liczby lekarzy w stosunku do liczebności populacji 
zamieszkującej województwo oraz najniższa w kraju liczba lekarzy w stosunku do liczebności popula-
cji zamieszkującej województwo. 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba lekarzy psychiatrów i psychiatrów dzieci i młodzieży 
w stosunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe i liczby 
zgonów z powodu chorób nowotworowych w stosunku do liczebności populacji zamieszkują-
cej województwo. 
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Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające 
efektywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik 
pielęgniarstwa lub asystent lekarza zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne 
kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny psychiatrii. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych z zakresu cho-
rób onkologicznych 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia z dziedziny onkologii. 

wielkoPolskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Jeden z niższych w kraju współczynnik obciążenia demograficznego (34 w 2019 r.). 

• Utrzymujący się w latach 2007-2019 dodatni przyrost naturalny (0,92 w 2019 r.). 

• Wyższy niż średnia dla kraju i UE współczynnik dzietności (1,55 w 2019 r.). 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Jeden z najwyższych w Polsce współczynnik aktywności zawodowej kobiet (50%; średnia dla Polski: 
48,2%). 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 2,8 (niższa w kraju). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia na poprawie sytuacji osób defaworyzowanych na rynku 
pracy, w szczególności osobach długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osobach starszych, 
nie posiadających doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu niedosto-
sowanym do wymogów modernizującej się gospodarki. 

• Należy zaplanować interwencje minimalizujące skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy, polegające 
na niezwłocznym uruchomieniu wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Należy do regionów silnych gospodarczo (wysokie PKB na mieszkańca i produkcja sprzedana przemy-
słu) (GUS 2017). 

• Wzrost liczby pracujących w czasie pandemii COVID-19 (GUS 2020). 

• Wysoka liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców (GUS 2019). 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na relatywnie dobrą sytuację w tym zakresie na poziomie wojewódzkim nie jest 
konieczne przeznaczenie ponadstandardowej alokacji na ten obszar. Najsilniejsze wsparcie powinno 
być przeznaczone na najsłabsze tereny (między innymi na peryferiach województwa). 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 3 województw, w których wartość świadczeń pieniężnych pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1 tys. ludności była najniższa (50 tys. zł). 

• W 2016 roku wśród 7 województw z największą liczbą aktywnych NGO na 10 tys. ludności (26). 

• W 2019 roku największą liczbą zarejestrowanych spółdzielni socjalnych (niebędących w likwidacji) 
(198). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przyśpieszenie i wzmocnienie działań mających na celu dalszy rozwój 
usług społecznych. 

• Rekomenduje się korzystanie z silnego potencjału społecznego związanego z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Na przestrzeni lat 2012-2019 wzrost o ponad 10 tysięcy miejsc liczby instytucji opieki nad dziećmi do 
lat 3, zarówno żłobków, jak i oddziałów i klubów dziecięcych. 

• 122 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2019 roku. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do wysokiej jakości 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Ponad dwukrotny wzrost wydatków JST na oświatę w okresie 2007-2019. 

• Jeden z najwyższych w kraju wzrostów liczby dzieci w wieku 3-5 lat (w 2019 r. 113% liczby z 2007 r.). 

• Niska na tle kraju częstość diagnozowania SPE wśród dzieci w wieku przedszkolnym (tylko 1,93% 
dzieci w wieku 3-6 lat miało w 2019 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podczas gdy 
średnio w kraju 2,68% a w dwóch województwach ponad 3,5%. Można wątpić by niepełnosprawno-
ści rozkładały się w kraju tak nierówno, jest to raczej skutek nierównego dostępu do diagnozy. 
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Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Ze względu na znaczny wzrost wydatków na oświatę i brak proporcjonalnego wzrostu subwencji, 
rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację, aby wesprzeć organy 
prowadzące szkoły w podwyższaniu jakości kształcenia. 

• Koncentracja wsparcia RPO na poprawie dostępu do wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych i poprawie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza dla dzieci ze SPE. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym. 

• Niski odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Wysoka prognozowana liczba uczniów na 1 nauczyciela w branżowych szkołach I stopnia zasadni-
czych zawodowych. 

• Wysoka liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach średnich prowadzących kształcenie zawodowe. 

• Najwyższa liczba uczniów na 1 nauczyciela w liceach ogólnokształcących. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie kadr kształcenia i szkolenia dorosłych i szkolnictwa branżowego. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 5,3; PL – 6,98). 

Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejszy niż w innych województwach przyrost liczby lekarzy w stosunku do liczebności populacji 
zamieszkującej województwo. 

• Większe niż w innych województwach zmniejszenie liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do 
liczebności populacji zamieszkującej województwo. 
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Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez rozwiązania technologiczne poprawiające 
efektywność pracy i poprzez szkolenia w nowych zawodach medycznych, takich jak np. technik 
pielęgniarstwa lub asystent lekarza zgodnie z zaleceniami MZ zawartymi w dokumencie Strategiczne 
kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce 

• Rekomenduje się wsparcie kadr medycznych poprzez szkolenia skierowane do pielęgniarek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoleń, które mogłyby motywować do pracy w zawodzie 

ZachodnioPomorskie 

Demografia 

Diagnoza 

• Jeden z niższych w kraju współczynnik obciążenia demograficznego (37,7 w 2019 r.). 

• Jedna z niższych w kraju wartości przyrostu naturalnego (-2,27 w 2019 r.). 

• Jeden z wyższych w kraju współczynnik urbanizacji (68,4% w 2019 r.). 

• Spadek współczynnika dzietności w latach 2007-2019, w 2019 r. współczynnik ten był jednym z niż-
szych w kraju (1,3) i jednocześnie niższy niż średnia wartość wskaźnika dla Polski. 

Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie 

Diagnoza 

• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata znacznie niższy (o 2,4 p.p.) niż średnia dla Polski 
(w 2019 r. 65,8%). Jeżeli prognozy się sprawdzą to w 2024 r. dystans między województwem a kra-
jem się znacząco zmaleje. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,7% (o 1,2 p.p. wyższa niż w całym kraju). 

• Jeden z wyższych w Polsce odsetek osób biernych zawodowo w wieku 15-64 lata (31,9%). 

• Zbliżony do średniej dla kraju czas poszukiwania pracy jest (7,4 miesiąca). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się kontynuację wsparcia w zakresie poprawy dostępu do zatrudnienia i walce z bezro-
bociem w regionie. 

• Wskazana jest terytorialna koncentracja wsparcia na obszarach regionu, na których kumulują 
się niekorzystne zjawiska rynku pracy, a istniejące miejsca pracy są niskiej jakości (szczegól-
nie na tereny wiejskie, o niskim potencjale społecznym i gospodarczym i oddalone od centrów 
społeczno-gospodarczych. 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

Diagnoza 

• Niski wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym. 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 
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• Wysoki odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Wysoka liczba uczniów na 1 nauczyciela w liceach ogólnokształcących. 

• Największy spadek uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu dorosłych. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Niski wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym. 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 

• Wysoki odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Wysoka liczba uczniów na 1 nauczyciela w liceach ogólnokształcących. 

• Największy spadek uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu dorosłych. 

Integracja społeczna 

Diagnoza 

• W 2019 roku wśród 5 województw, w których udział osób objętych kontraktami społecznymi wśród 
osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej był największy (7,33% wszystkich 
osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej). 

• W 2019 roku wśród 4 województw, w których liczba osób oczekujących na miejsce w DPS na 10 tys. 
mieszkańców w wieku 70+ wzrosła w porównaniu z rokiem 2010. 

• W 2019 roku największa liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci na 10 tys. ludno-
ści oraz 10 tys. ludności w wieku 17 lat i mniej (260,95). 

• W 2018 roku największa liczba pracowników ZAZ na 100 tys. mieszkańców (42,7 wobec 17,4 
dla Polski). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przyśpieszenie tworzenia miejsc pozainstytucjonalnej opieki długoterminowej 
w takim stopniu, aby wyeliminować konieczność oczekiwania na miejsce w DPS. 

Opieka nad najmłodszymi dziećmi 

Diagnoza 

• Liczba dzieci na 1 miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna w 2019 na poziomie 
6,16 (w 2012: 20,71). 

• Aż 147 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2019 roku (prawie 
najwyższy współczynnik w całym kraju). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się koncentrację wsparcia w szczególności na poprawie dostępu do wysokiej jakości 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym w szczególności na obszarach wiejskich) 
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Edukacja ogólna 

Diagnoza 

• Województwo ze znacznymi – na tle innych województw – problemami w obszarze edukacji ogólnej. 

• Najniższy w kraju udział dzieci wiejskich w edukacji przedszkolnej (46%). 

• Utrzymująca się niska (na tle innych województw) zdawalność egzaminu maturalnego (w tym 
w latach 2014-2018 pomiędzy 94,5% a 96,4% krajowego poziomu zdawalności). 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się przeznaczenie w RPO znaczącej części alokacji na edukację aby wesprzeć rozwiązy-
wanie problemów na wszystkich etapach edukacyjnych. 

• Rekomenduje się w szczególności wsparcie dostępu do edukacji przedszkolnej i zachęt do uczest-
nictwa w niej (oraz do edukacji na poziomie tzw. zerówki) na obszarach wiejskich, w tym poprzez 
kształtowanie świadomości społecznej w ramach RLKS. Do rozważenia model przedszkola służącego 
kilku okolicznym miejscowościom (z dowozem). 

• Rekomenduje się znaczące inwestycje w doskonalenie i wsparcie metodyczne nauczycieli oraz poko-
nywanie nierówności edukacyjnych wynikających z nierówności kapitału kulturowego rodzin, spe-
cjalnych potrzeb edukacyjnych i innych przyczyn. 

Kwalifikacje ludności, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne 

Diagnoza 

• Niski wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym. 

• Wysoki odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym, lub podstawowym lub niższym. 

• Wysoki odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających się. 

• Wysoka liczba uczniów na 1 nauczyciela w liceach ogólnokształcących. 

• Największy spadek uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. 

Ukierunkowanie wsparcia w ramach RPO 

• Rekomenduje się wsparcie kadr kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowegobranżowego, 
zwłaszcza przepływu kadr z przedsiębiorstw do szkół branżowych i średnich zawodowych. 

Szkolnictwo wyższe 

Diagnoza 

• Niższy od przeciętnego dla kraju wskaźnik skolaryzacji brutto (2018 r. – 36%, PL – 49%). 

• Niższa od przeciętnej dla kraju liczba doktorantów w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 25-34 
lat (2018 r. – 5,42; PL – 6,98). 
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Ukierunkowanie interwencji krajowej 

• Rozwój współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zagranicznymi uczelniami 
i ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia programów studiów 

• Dalsza promocja doktoratów wdrożeniowych 

• Dofinansowanie studiów doktoranckich 

Zdrowie 

Diagnoza 

• Mniejsza niż w innych województwach liczba lekarzy psychiatrów w stosunku do liczebności popula-
cji zamieszkującej województwo. 

• Większy niż w innych województwach wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia w sto-
sunku do liczebności populacji zamieszkującej województwo. 

Ukierunkowanie polityki zdrowotnej w regionie 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego. 

• Rekomenduje się prowadzenie programów profilaktycznych i badań diagnostycznych chorób 
układu krążenia. 
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ZałącZnik 2 - analiZa sPołecZno-gosPodarcZa wraZ 
Z diagnoZą obsZarów interwencji eFs – (analiZa 
sZcZegółowa) – w oddZielnym PlikU 

ZałącZnik 3 - analiZa sPołecZno-gosPodarcZa wraZ 
Z diagnoZą obsZarów interwencji eFs – ZałącZnik 
tabelarycZny – w oddZielnym PlikU 

ZałącZnik 4 - tabela klUcZowych rekomendacji 
– w oddZielnym PlikU 
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