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0. WSTĘP
Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa Europejskie Fundusz Społeczny w latach 2014-2020
będzie współfinansował krajowy program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności,
włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia, także 16 regionalnych programów operacyjnych.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform i
zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia.
Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa
2020. Kształt Programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w
poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013 i stanowi swoiste kontinuum
logiki przyjętej w realizacji przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Logika powyższa dotyczy takiego umiejscowienia interwencji EFS w poszczególnych obszarach, by
miała ona optymalny efekt. Przyjęta logika zakłada zatem, że na poziomie regionalnym interwencja
Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu
poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy program operacyjny będzie się koncentrował na
poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych. Zgodnie z powyższym Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest ukierunkowany na cztery obszary:
1) wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy
gospodarki opartej o wiedzę
2) wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych,
kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
3) realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do
wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania przed przejściem
do fazy wdrożenia powszechnego, które w większości przypadków będzie miało miejsce na
poziomie regionalnym,
4) realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych
programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram
polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci
bezpośredniego wsparcia indywidualnego. Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami
operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w
obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia.
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Zgodnie z wymogami wypływającymi z projektu rozporządzenia EFS na lata 2014 – 2020 PO Wiedza
Edukacja Rozwój spełnia kryterium objęcia 60% środków czterema priorytetami inwestycyjnymi.
Koncentracja PO WER dotyczy trzech priorytetów inwestycyjnych:
1) poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na
poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć – koncentracja na
poziomie 46% środków PO WER (z wyłączeniem alokacji przeznaczonej na innowacje i
ponadnarodowość oraz rezerwy)
2) poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły
roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy
– koncentracja na poziomie ok. 12% (z wyłączeniem alokacji przeznaczonej na innowacje i
ponadnarodowość oraz rezerwy)
3) inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług
publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i
dobrych rządów – ok. 9% (z wyłączeniem alokacji przeznaczonej na innowacje i
ponadnarodowość oraz rezerwy)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest efektem dialogu ze środowiskami zaangażowanymi
w realizację polityk wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z partnerami
społeczno-gospodarczymi.
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0. DIAGNOZA
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

0. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został zwolniony przez Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska z dokonania oceny oddziaływania na
środowisko.

0. DOTYCHCZASOWA POMOC ZAGRANICZNA
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

0. ANALIZA UWARUNKOWAŃ STRATEGICZNYCH
1. OBSZAR ZATRUDNIENIA
Dokument

Uwarunkowania dla PO WER w latach 2014-2020

strategiczny

Europa 2020

−

osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 71%;

1. W celu zmniejszenia bezrobocia wsród ludzi młodych n ależy zaplanować zwiekszenie
dostepnosci programów praktyk zawodowych i uczenia sie w miejscu pracy, podniesienie
jakosci szkolen zawodowych i przyjecie st rategii u czenia sie przez całe życie, lepsze
dopasowanie systemu edukacji d o p otrzeb rynku p racy i p odniesienie jakosci n auczania,
CSR

ograniczenie n admiernego wykorzystywania u mów cywilnoprawnych i wydłużenie okresu
próbnego w przypadku umów o prace na czas nieokreslony.
2. Należy zwiekszyc udział kobiet w rynku pracy poprzez udoskonalenie systemu opieki nad
dziecmi.

KPR
(działania

1.Wydłużenie aktywnosci zawodowej kobiet i meżczyzn
2.Działania na rzecz godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i meżczyzn, w tym rozwój
różnych form w czesnej edukacji i opieki n ad dziećmi, wsparcie rozwiązan obejmujących
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Dokument

Uwarunkowania dla PO WER w latach 2014-2020

strategiczny
dostęp do różnych form opieki nad dziećmi, wychowanie przedszkolne, działania promocyjne,
wsparcie działań organizacji pozarządowych

3.Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy, w tym: Rozwój działan EURES i koordynacja
udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, Doskonalenie usług posrednictwa
2012/13)

pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, swiadczonych
przez publiczne służby zatrudnienia oraz indywidualnych planów działania dla osób
bezrobotnych i poszukujacych pracy, monitorowanie efektywnosci p olityki rynku p racy i
integracji społecznej

−

opracowanie odpowiadających na indywidualne potrzeby, aktywnych i profilaktycznych
instrumentów rynku pracy służących zwiększeniu wskaźnika zatrudnienia osób starszych;

−

opracowanie i promowanie innowacyjnych i przyjaznych dla osób starszych warunków
pracy i form organizacji pracy w celu dłuższego utrzymania zatrudnienia starszych
pracowników;

−

wprowadzenie „gwarancji dla młodzieży” poprzez stworzenie systemów oferujących
możliwości

Position Paper

dalszego

kształcenia,

szkolenia

(przekwalifikowania)

lub

działań

aktywizacyjnych każdej młodej osobie, która nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli, w
ciągu 4 miesięcy od zakończenia nauki;

−
−

zwiększenie mobilności pracowników;
poszerzenie oferty wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opieki nad
dziećmi w celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia kobiet;

Strategia
Rozwoju Kraju
2020

Zwiększanie aktywności zawodowej
−

ograniczenie czynników zniechęcających do zatrudnienia lub podejmowania i
utrzymania aktywności zawodowej,

−

podjęcie działań polegających na wspieraniu i pobudzaniu aktywności zawodowej
przez tworzenie rozwiązań umożliwiających i ułatwiających godzenie życia
zawodowego i rodzinnego. W tym zakresie jednym z istotnych działań jest
zwiększenie dostępności różnych form instytucjonalnej opieki nad dziećmi oraz
budowanie efektywnego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w
podeszłym wieku,

−

postępujący proces starzenia się społeczeństwa stwarza konieczność wydłużenia
okresu aktywności zawodowej Polaków,

Zintegrowane podejście do rozwoju zakłada, że poza zmianami systemowymi, działania
powinny odpowiadać na wyzwania regionalnych rynków pracy, zgodnie ze specyfiką i
potrzebami poszczególnych województw.
Niezbędne są także zmiany w modelu działania publicznych służb zatrudnienia (PSZ)
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Dokument
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strategiczny
polegające przede wszystkim na:
−

odejściu od traktowania działań rejestracyjnych i związanych z wypłatą świadczeń
jako podstawowej funkcji PSZ na rzecz aktywnego pośrednictwa pracy,

−

Usługi aktywizacyjne powinny być oddzielone od części odpowiedzialnej za
rejestrację bezrobotnych i redystrybucję zasiłków. Wymaga to zredefiniowania
zasad i wypracowania nowego modelu współpracy z pracodawcami, którzy
dysponują najbardziej wiarygodnymi informacjami na temat popytu na pracę, jak
również z innymi instytucjami rynku pracy, tak publicznymi, jak i tymi działającymi
w sektorze prywatnym,

−

Istotnym elementem zmian systemowych będzie zsynchronizowanie działalności
publicznych służb zatrudnienia i służb pomocy społecznej.

SRKL (Strategia

1. Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy, co poszerzy zakres

Rozwoju

wykorzystywania

Kapitału

ustawodawstwie.

Ludzkiego)

−

elastycznych

form

zatrudnienia,

które

są

opisane

w

polskim

poprawa dostępności do pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia oraz
inne podmioty dla osób zainteresowanych poprawą swojej sytuacji na rynku pracy
oraz dla pracodawców oraz zwiększenie jakości i efektywności świadczonych usług,

− Zwiększenie dostępności zindywidualizowanych usług rynku pracy, przeznaczonych
dla bezrobotnych o najmniejszych szansach znalezienia pracy poprzez opracowanie
systemowych zmian dotyczących finansowania aktywizacji bezrobotnych,

− Stworzenie jednolitego systemu prognozowania i monitorowania popytu na pracę
−

Przesuwanie efektywnego wieku dezaktywizacji zawodowej, co przyczyni się do
wykorzystywania potencjału osób starszych.

2. Ułatwianie godzenia pracy z indywidualnymi potrzebami człowieka (na różnych
etapach życia), w tym w zakresie łączenia aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi
oraz dorosłymi osobami zależnymi, w tym m.in. przez stosowanie elastycznych rozwiązań
w zakresie czasu pracy oraz telepracy.
−

rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

−

Połączenie systemu opieki nad dziećmi 0-3 i systemu przedszkolnego.

−

Rozwój systemu usług adresowanych do niesamodzielnych osób starszych, w tym
rozwój opieki długookresowej.

−

możliwości sprawowania przez rodziców bezpośredniej opieki nad małym dzieckiem
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Dokument

Uwarunkowania dla PO WER w latach 2014-2020

strategiczny
bez konieczności rezygnowania z pracy oraz zapewnienia minimalnego poziomu
bezpieczeństwa emerytalnego w związku ze sprawowaniem przez rodziców
bezpośredniej opieki nad małym dzieckiem przez niektóre grupy zawodowe (np. osoby
samozatrudnione).

3. Wspieranie osób młodych w znalezieniu pierwszej pracy (w tym transfer edukacjapraca), co pozwoli na szybsze usamodzielnienie się młodych osób i zapewni im większą
niż obecnie satysfakcję z podejmowania pierwszej pracy.

−

Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia
odpowiadającego na zmieniające się potrzeby rynku pracy, a także stworzenie
efektywnego systemu przejścia z edukacji (kształcenia i szkolenia) do zatrudnienia.

4. Ograniczanie czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i
utrzymywania aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności)
pracy dla osób o niskiej zdolności do zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób
niepełnosprawnych.
5.

Dostosowanie rynku pracy do zmiany struktury demograficznej, w szczególności
wzrostu liczby osób w wieku starszym wśród aktywnych zawodowo m.in. przez
elastyczne podejście do czasu pracy oraz dostosowanie miejsc pracy do możliwości
(fizycznych i mentalnych) starszych pracowników. np. Stworzenie warunków do rozwoju
„srebrnej gospodarki”.

Warunki exante

8.1. Została opracowana i jest realizowana aktywna polityka rynku pracy w świetle
wytycznych dotyczących zatrudnienia
Służby zatrudnienia mają możliwość zapewnienia i faktycznie zapewniają:
–

zindywidualizowanych usług oraz aktywnych i zapobiegawczych środków rynku pracy na
wczesnym etapie, które nadają priorytet osobom z najbardziej wrażliwych grup
społecznych, a jednocześnie są otwarte dla wszystkich osób poszukujących pracy;

–

informacje na temat nowych miejsc pracy.

Służby zatrudnienia utworzyły formalne lub nieformalne ustalenia dotyczące współpracy
z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami.
8.3. Instytucje rynku pracy są modernizowane i wzmacniane w świetle wytycznych
dotyczących zatrudnienia;
Działania mające na celu reformę służb zatrudnienia, tak aby miały one możliwość
zapewniania:
–

zindywidualizowanych usług oraz aktywnych i zapobiegawczych środków rynku pracy na
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Dokument

Uwarunkowania dla PO WER w latach 2014-2020

strategiczny
wczesnym etapie nadającym priorytet tym osobom poszukującym pracy, które należą do
najwrażliwszych grup społecznych;
–

informacje na temat nowych miejsc pracy.

Reforma służb zatrudnienia będzie obejmowała tworzenie formalnych lub nieformalnych
ustaleń dotyczących współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

2. OBSZAR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA
Dokument

Uwarunkowania strategiczne dla PO WER 2014-2020

strategiczny
Europa 2020

Zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w
stosunku do poziomów z 2010 r. (przy 10,4 mln osób zagrożonych ubóstwem w 2010 r.)

Zalecenie 3
Aby zwalczyć segmentację rynku pracy oraz zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących,
ograniczenie nadmiernego wykorzystywania umów cywilnoprawnych i wydłużenie okresu
próbnego w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.
Zalecenie 4
CSR

Wzmocnienie wysiłków na rzecz zwiększenie zatrudnienia kobiet oraz podwyższenia wskaźnika
przyjmowania dzieci zarówno do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, jak i placówek
przedszkolnych poprzez zapewnienie stałego finansowania oraz inwestycji w infrastrukturę
publiczną, zapewnienie wykwalifikowanego personelu i przystępnych cen. Zajęcie się kwestią
utrwalonej praktyki wczesnego przechodzenia na emeryturę w celu podwyższenia wieku
dezaktywizacji zawodowej.

KPR



Zaprojektowania systemu usług społecznych odpowiadających na nowe wyzwania w
zakresie wykluczenia społecznego

 Budowy spójnego systemu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem

Position Paper

Komisja Europejska zwraca uwagę, że działania EFS powinny być zaprogramowane w spójny i
kompleksowy sposób, w tym szczególnie działania o charakterze systemowym i o
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Dokument
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strategiczny
charakterze reform powinny ograniczyć się do dobrze opracowanych koncepcji z jasnym
przypisaniem odpowiedzialności instytucjonalnej za ich wdrożenie.
KE podkreśla także, że wsparcia należy udzielać na podstawie dobrze zdefiniowanych
problemów terytorialnych i faktycznych potrzeb, uwzględniając niekorzystne przemiany
demograficzne oraz dążąc do osiągnięcia równowagi między wydajnością systemu a
dostępnością usług. Należy poświęcić odpowiednią uwagę kwestii stabilności finansowania
inwestycji, przy uwzględnieniu przystępności cenowej usług;
W opinii KE interwencja EFS dla celu tematycznego 9 musi być skupiona na następujących
obszarach:
–

zapewnienie

ukierunkowanego

i

zindywidualizowanego

wsparcia

oraz

wzmocnienie działań mających na celu pomoc w powrocie do zatrudnienia;
–

zmniejszenie luki zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych, w tym osób o dużym
stopniu niepełnosprawności;

–

ekspansja sektora stabilnych kapitałowo przedsiębiorstw społecznych; wspieranie
przedsiębiorstw społecznych zapewniających wysoki stopień innowacji w
zarządzaniu i procesach produkcji;

–

wspieranie w oparciu o jasna koncepcje tworzenia skutecznego i stabilnego
systemu wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,
przy uwzględnieniu możliwych scenariuszy przejścia z opieki instytucjonalnej na
opiekę środowiskową (deinstytucjonalizacja);

–

zwiększenie dostępności wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w oparciu o
jasna strategie, przy uwzględnieniu przejścia z opieki instytucjonalnej na opiekę
środowiskową, w celu zmniejszenia nierówności w dostępie do usług
zdrowotnych (związanych zarówno z określonymi grupami społecznymi, jak i
różnicami terytorialnymi);

–

zwiększenie dostępności usług społecznych w celu ograniczenia nierówności
społecznych;

W opinii KE interwencja EFS powinna wspierać innowacje społeczne.

SRK

Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
–

zmiany w systemie świadczeń społecznych (stymulowanie aktywności, zintegrowane bazy
danych różnych służb itp.) – lepsze dopasowanie wsparcia

–

zwiększony dostęp do rehabilitacji

–

rozwój instrumentów legislacyjnych i finansowych wspierających ekonomię społeczną
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–

tworzenie warunków dla rozwoju oraz promocja aktywności zawodowej i społecznej
seniorów

Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych
–

zmiany w systemie świadczeń społecznych - lepsze dopasowanie wsparcia

–

tworzenie warunków dla rozwoju oraz promocja aktywności zawodowej i społecznej
seniorów – wdrażanie modelu „srebrnej gospodarki”

–

pierwszy etap tworzenia nowego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w
podeszłym wieku - uszczelnienie i poprawa efektywności systemu

Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych
–

określenie zakresu usług, ich standardów i kosztów świadczenia

Rozwój kapitału ludzkiego

–

synchronizacja systemów podatkowego i świadczeń społecznych

–

pierwszy etap tworzenia nowego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w
podeszłym wieku - poprawa efektywności systemu

–

tworzenie warunków dla zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy

–

reforma publicznych służb zatrudnienia i służb pomocy społecznej – synchronizacja
działalności służb zatrudnienia oraz służb pomocy społecznej, oddzielenie usług
aktywizacyjnych od części odpowiedzialnej za rejestrację bezrobotnych i redystrybucję
zasiłków dla bezrobotnych

SRKL
(Strategia



Niezbędne jest przedefiniowanie podstawowych celów polityki społecznej



„Nowa” polityka społeczna powinna wspierać podejmowanie zatrudnienia przez

Rozwoju

osoby mające z tym problem (prymat modelu opartego na powszechności

Kapitału

zatrudnienia – workfare nad modelem opartym na transferach społecznych – welfare)

Ludzkiego)

oraz jednocześnie zapewniać odpowiedni poziom zabezpieczenia społecznego tych
osób, które z różnych przyczyn nie mogą czerpać dochodów z pracy.


Priorytet wzrostu zatrudnienia jest niewystarczający, aby uniknąć negatywnych
konsekwencji wyzwań, jakie czekają Polskę w kolejnych latach. Dlatego uzupełnieniem
priorytetu wzrostu zatrudnienia musi być stworzenie systemu zapewniającego
każdemu obywatelowi dostęp do usług publicznych, które pozwolą zmniejszyć lub
wyeliminować deficyty/dysfunkcje, wyrównać dysproporcje, umożliwiąc podjęcie
pracy.
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Główne kierunki interwencji zidentyfikowane dla obszaru włączenia społecznego i
redukcji ubóstwa:
–

Zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku
poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych
społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich
przyznawane są poszczególne świadczenia.

–

Wzmocnienie potencjału instytucji publicznych oraz rozwój aktywności i
współpracy instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze
pomocy społecznej i integracji społecznej (szczególnie sektora niepublicznego
(niekomercyjnego).

–

Rozbudowa narzędzi zapewniających osobom wykluczonym dostęp do usług
publicznych pozwalających na powrót na rynek pracy.

–

Ograniczenie skali ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, w szczególności wśród dzieci,
osób starszych i niepełnosprawnych.

–

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

–

Powszechność dostępu do usług publicznych oraz aktywności zawodowej na
otwartym rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

–

Rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom zagrożonym lub
wykluczonym społecznie (w tym: innowacji społecznych w sferze integracji oraz
ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej).

–

Zwiększenie efektywności wsparcia materialnego dla rodzin z dziećmi.

–

Rozwój systemu usług adresowanych do niesamodzielnych osób starszych, w tym
rozwój opieki długookresowej.



Dodatkowe, uzupełniające kierunki interwencji zidentyfikowane dla obszaru
włączenia społecznego i redukcji ubóstwa:
–

Ograniczanie czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i
utrzymywania

aktywności

zawodowej

(opłacalności) pracy dla osób o niskiej

oraz

zwiększenie

atrakcyjności

zdolności do zatrudnienia, np. osób

starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych
–

Stworzenie warunków do rozwoju „srebrnej gospodarki”

–

Rozwój sieci oparcia psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i
przewlekle psychicznie chorych



Zgodnie z deklaracją z SRKL działania ukierunkowane na zmniejszanie poziomu
ubóstwa w Polsce, znajdą się w komplementarnym wobec Strategii Rozwoju
Kapitału Ludzkiego dokumencie dotyczącym kwestii zwalczania ubóstwa,
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opracowywanym przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej.



Ekonomia społeczna została wskazana jako innowacyjny instrument wpływający na
zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz
kapitału społecznego

 Podmioty ekonomii społecznej to miejsca pracy, w szczególności dla osób w
niekorzystnej sytuacji życiowej, ale także sektor uzupełniający dostarczanie towarów i
usług przez rynek i państwo oraz rozwiązywanie zróżnicowane problemy społeczne w
wielu obszarach życia publicznego


Główne kierunki interwencji zidentyfikowane w strategii dla obszaru włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa:
–

wdrożenie systemowych rozwiązań, umożliwiających funkcjonowanie na
zasadach

partnerstwa

publiczno-społecznego

akredytowanych

instytucji,

wspierających infrastrukturalnie przedsiębiorczość społeczną (ośrodki wsparcia
ekonomii społecznej) w zakresie usług, szkoleń i doradztwa.

–

KSRS

przygotowanie i wdrożenie zwrotnych mechanizmów finansowania (pożyczek,
kredytów i poręczeń) dla przedsiębiorstw społecznych

(Krajowa

–

Strategia

wypracowania i wdrożenia skutecznych instrumentów pomiaru społecznej
wartości dodanej, generowanej przez przedsiębiorstwa społeczne, a także inne

Kapitału

przedsięwzięcia gospodarcze, służące realizacji celów społecznych. Jest to

Społecznego)

niezbędne do racjonalnego i efektywnego dzielenia środków publicznych dla sfery
przedsiębiorczości społecznej.
–

poszerzenie zakresu tak zwanych klauzul społecznych, które umożliwiają
uwzględnianie aspektów społecznych przy zlecaniu takich zadań. Będzie to
wymagać kontynuacji działań edukacyjnych i upowszechniających dotyczących
praktycznego stosowania klauzul społecznych.

–

wspieranie rozwoju partnerstwa

i innych form współpracy, służących

przekazywaniu realizacji zadań publicznych obywatelom.
–

wzmacnianie mechanizmów zlecania realizacji usług publicznych organizacjom
pozarządowym



Kluczowe dokumenty dla rozwoju ekonomii społecznej dokumenty wskazane w SRKS:
–

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)

–

Ustawa o przedsiębiorczości społecznej

14

Dokument

Uwarunkowania strategiczne dla PO WER 2014-2020

strategiczny
Dla obszaru włączenia społecznego i redukcji ubóstwa wskazano dwa warunki ex-ante:
Warunki



9.1 Gotowe są krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz ograniczania ubóstwa,
które mają na celu aktywne włączenie

ex-ante


9.2. Gotowa są krajowe strategiczne ramy polityki dotyczącej integracji Romów

3. OBSZAR ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW
Dokument

Uwarunkowania dla PO WER w latach 2014-2020

strategiczny

Europa 2020

-

Lepsze dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości
CSR

nauczania

4.Rozwój

kapitału

intelektualnego

w

przedsiębiorstwach

i

promocja

postaw

przedsiębiorczych
KPR

5.Wspieranie kreatywności społeczeństwa i gospodarki poprzez zmianę modelu nauczania na

(działania

wszystkich poziomach edukacji, w tym oparcie nauczania na efektach uczenia się oraz

2012/13)

wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w gospodarce,

6.Przygotowanie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym Krajowego Rejestru Kwalifikacji w
kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz szkolnictwie wyższym

Position Paper

1. Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
2. Poprawa dostępu do finansowania i zaawansowanych usług dla przedsiębiorstw
3. Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji
siły roboczej i lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy:

-

wdrożenie strategii uczenia się przez całe życie;
modernizacja systemu szkolenia zawodowego (w tym przez inwestowanie w
infrastrukturę), zwiększenie jego atrakcyjności, poprawa zdolności reagowania na
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potrzeby w zakresie umiejętności i zawodów deficytowych oraz podniesienie jakości
kształcenia i wdrożenie systemów zapewnienia jakości;

-

opracowanie

i

wdrożenie

zrównoważonych

modeli

współpracy

między

przedsiębiorstwami, szkołami i instytucjami rynku pracy;

-

doskonalenie kompetencji nauczycieli, instruktorów i kadry kierowniczej w szkołach
zawodowych w celu poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;

-

wprowadzenie elastycznych ścieżek kształcenia między wszystkimi poziomami
kształcenia zawodowego;

Poprawa jakości kapitału ludzkiego

1. Upowszechnienie uczenia się dorosłych w oparciu o najbardziej efektywne formy, tj.
krótkie formy kursowe zgodne z potrzebami osób uczących się oraz uczenie się w pracy i
środowisku zaangażowania społecznego

Strategia
Rozwoju Kraju
2020

-

opracowanie modelu finansowania uczenia się dorosłych wspierającego najbardziej
efektywne formy oraz zapewniającego ich powszechną dostępność, w oparciu o
montaż finansowy ze środków publicznych, środków pracodawców oraz środków
osób uczących się;

-

uporządkowanie i rozwój systemu uznawania kompetencji nabytych poza edukacją
formalną (system walidacji);

-

wdrażanie systemów gromadzenia i transferu osiągnięć edukacyjnych, spójnych z
systemami europejskimi;

-

wdrażanie krajowych ram kwalifikacji.

2.

SRKL (Strategia
Rozwoju
Kapitału
Ludzkiego)

Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na uczeniu się
praktycznym i na elastycznych ścieżkach uczenia się
-

promocja edukacji zawodowej i technicznej;

-

stworzenie możliwości lepszej współpracy między szkołami zawodowymi a
przedsiębiorcami;

-

zapewnienie możliwości potwierdzenia kompetencji uzyskanych w drodze uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego;

-

wprowadzenie zintegrowanego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego
świadczonego przez współpracujące instytucje systemu oświaty i rynku pracy.

1. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli

-

Lepsze dopasowanie kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach do potrzeb
gospodarczych i społecznych, m.in. poprzez zwiększanie zaangażowania podmiotów
gospodarczych i społecznych w procesy kształcenia i szkolenia.
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-

Podniesienie poziomu i dostosowanie do oczekiwań pracodawców modelu
szkolnictwa zawodowego.

-

Promowanie ambitnych szkoleń zawodowych zdolnych do konkurowania z ofertami
w UE, także na najwyższych poziomach systemu ECVET.

-

Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym oparciu o kształcenie praktyczne
(zwłaszcza uczenie się w pracy) oraz lepsze dopasowanie szkoleń dorosłych do
potrzeb społeczno-gospodarczych.

-

Rozwój krajowego systemu kwalifikacji oraz systemu walidacji ( w tym potwierdzania
kompetencji nabytych również poza obszarem edukacji formalnej) i systemów
gromadzenia i

transferu osiągnięć edukacyjnych (spójnych z europejskimi

systemami ECVET i ECTS).

2.Aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo
- Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w szczególności w najbardziej efektywnych
jego formach (uczenie się w pracy i środowisku zaangażowania społecznego, krótkie
formy kursowe), co będzie wymagało uznawania efektów uczenia się uzyskanych w
ramach edukacji pozaformalnej i w drodze uczenia się nieformalnego oraz pozwoli
szybko reagować na potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
-

Budowa krajowego systemu kwalifikacji jako części europejskiej przestrzeni uczenia
się przez całe życie (European Area of Lifelong Learning) i spójnego z założeniami
Europejskiej Ramy Kwalifikacji, co umożliwi lepszą porównywalność kwalifikacji oraz
zwiększy możliwości potwierdzania efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych) uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i w drodze
uczenia się nieformalnego, tj. niezależnie od miejsca, formy i czasu uczenia się.

-

Rozwijanie systemu wspierania finansowego uczenia się dorosłych, co pozwoli
ostatecznie na stworzenie wewnętrznie spójnego i całościowego systemu
finansowania uczenia się dorosłych, który odpowiadałby na wyzwania wiążące się z
bardzo niskim wskaźnikiem jego upowszechnienia w Polsce. W pierwszym etapie
konieczne jest przeanalizowanie kilku możliwości wspierania uczenia się dorosłych,
w tym podażowych: finansowania (jak obecnie) oferty instytucji edukacyjnych i
szkoleniowych, oraz popytowych, m.in. bonu szkoleniowego, uwzględniając zasadę
współponoszenia

kosztów

przez

pracownika,

pracodawcę

oraz

budżet

państwa/samorządu.

1.

pracy

SEIG (Strategia
Innowacyjności

Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i

-

Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie jej powiązań z
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gospodarką

oraz

wzrost

międzynarodowej

konkurencyjności

nauki

(m.in.

dostarczenie bodźców dla ustrukturyzowanych partnerstw ze środowiskiem biznesu,
m.in. poprzez promowanie wśród studentów i naukowców umiejętności związanych z
przedsiębiorczością, zarządzaniem i innowacją.
-

Budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki innowacyjności (m.in. pogłębianie
integracji pomiędzy polityką przedsiębiorczości a polityką innowacyjną i naukowotechniczną, poprawa koordynacji polityki naukowej i innowacyjnej na poziomie
centralnym oraz wzmocnienie horyzontalnego, interdyscyplinarnego podejścia do

i Efektywności
Gospodarki)

problematyki gospodarki wiedzy)

-

Wspieranie współpracy w systemie innowacji (promocja współpracy i kooperacji
podmiotów gospodarczych oraz innych partnerów w realizacji przedsięwzięć
rozwojowych, w tym w tym w obszarze B+R+I, Stworzenie systemu brokerów
technologii)

-

Kształtowanie kultury innowacyjnej oraz szersze włączenie społeczeństwa w proces
tworzenia innowacji (m.in. Kształtowanie postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców,
zwłaszcza z sektora MŚP)

8.2. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw: istnienie
Warunki exante

strategicznych ram polityki na rzecz nowych przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu
społecznemu.
8.5. Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian: Istnienie
polityk sprzyjających przewidywaniu i dobremu zarządzaniu zmianami i restrukturyzacją.

4. OBSZAR ZDROWIA
Dokument

Strategiczne uwarunkowania dla realizacji PO WER w latach 2014-2020
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Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. (Country-specific
CSR

Recommendations) nie wyznaczają specyficznych uwarunkowań dla działań z obszaru
zdrowia.
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Position Paper Komisji Europejskiej (Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy
o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014–2020) wskazuje na możliwość interwencji
funduszu WRF w zakresie zdrowia w szczególności w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia
się poprzez:

 przedłużenie zdrowszego życia zawodowego poprzez opracowanie działań na rzecz
promowania zdrowego stylu życia oraz zajęcie się kwestią czynników ryzyka
związanych ze zdrowiem;

 wspieranie podwyższenia kwalifikacji i dostosowania umiejętności personelu służby
zdrowia.

Kolejnym obszarem interwencji jest większy i stabilny dostęp do wysokiej jakości i
Position Paper

przystępnych cenowo usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w
interesie ogólnym:

 zwiększenie dostępności wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w oparciu o jasną
strategię , przy uwzględnieniu przejścia z opieki instytucjonalnej na opiekę
środowiskową, w celu zmniejszenia nierówności w dostępie do usług zdrowotnych
(związanych zarówno z określonymi grupami społecznymi, jak i różnicami
terytorialnymi).

UWAGA: Komisja Europejska zwraca uwagę na koncentrację terytorialną działań, wskazując, że
wsparcie należy udzielać na podstawie dobrze zdefiniowanych problemów terytorialnych
i faktycznych potrzeb, uwzględniając niekorzystne przemiany demograficzne oraz dążąc do
osiągnięcia równowagi między wydajnością systemu a dostępnością usług.

SRK 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 w obszarze zdrowia przewiduje realizację zadań w zakresie

(Strategia

zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywatela poprzez:

Rozwoju
Kraju 2020)

 wprowadzenie zmian w systemie opieki zdrowotnej


podnoszenie wiedzy i świadomości konsumentów w zakresie zasad zdrowego
żywienia i profilaktyki chorób

 działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka,
kampanie informacyjne i popularyzacyjne) realizowane na różnych poziomach
(szkoła, praca, media) w zakresie chorób krążenia i nowotworów


kształtowanie świadomości zdrowotnej i zdrowego stylu życia poprzez promocję i
edukację zdrowotną
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Ponadto w zakresie działań dotyczących poprawy jakości kapitału ludzkiego założono:


promowanie i wspieranie działań o charakterze prozdrowotnym i profilaktycznym w
odniesieniu do chorób zawodowych i cywilizacyjnych

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego przewiduje szereg działań z zakresu zdrowa
przede wszystkim w ramach celu szczegółowego 4 Poprawa efektywności systemu opieki
zdrowotnej oraz zdrowia obywateli. Dotyczą one w szczególności:

 Dostosowania opieki zdrowotnej do wyzwań demograficznych poprzez działania
odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom w szczególności matek i dzieci oraz osób
starszych,

a

także

uwzględnienie

aktualnych

i

prognozowanych

trendów

epidemiologicznych,

 Dostosowania modelu kształcenia kadr medycznych do potrzeb systemu ochrony
zdrowia,

 Poprawienie kompetencji pacjentów i personelu medycznego w zakresie
wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w
ochronie zdrowia,

 Kształcenie edukatorów zdrowia odpowiedzialnych za realizację działań w obszarze
SRKL

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

(Strategia
Rozwoju
Kapitału
Ludzkiego)

Działania z zakresu zdrowia są ponadto wskazywane w celu szczegółowym 5 Podniesienie
poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w którym przewidziano, że podniesienie
jakości i dostępności do opieki zdrowotnej powinno odbywać się poprzez dostosowanie
modelu kształcenia kadr medycznych do prognozowanych potrzeb systemu opieki
zdrowotnej, w szczególności w kontekście zmian demograficznych.

W związku z wyzwaniami spowodowanymi zmianą demograficzną SRKL w zakresie działań
w obszarze zdrowia podkreśla konieczność zwiększenia dostępności i jakości opieki nad
osobami starszymi, co oznacza poprawę dostępności i jakości opieki długoterminowej, rozwój
geriatrii oraz ułatwienie dostępu do ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych
oraz stosowanie kompleksowej oceny geriatrycznej. W tym kontekście istotną sprawą w
zakresie kształcenia kadr medycznych jest zmiana w zakresie limitów przyjęć na studia
medyczne i praktyki specjalizacyjne oraz wprowadzenie gerontologii i geriatrii jako
powszechnie

obowiązujących

przedmiotów

dla

studentów

wszystkich

kierunków

medycznych.
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strategiczny
Część działań zawartych w projekcie strategii Sprawne Państwo dotyczy zagwarantowania
efektywnego systemu ochrony zdrowia. Główne działania w tym zakresie mają dotyczyć:
SP

 Poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawy zarządzania

(Strategia

systemem opieki zdrowotnej i informacją medyczną. W tym zakresie przewiduje się

Sprawne

realizację działań związanych m.in. z tworzeniem nowoczesnych form ochrony

Państwo)

zdrowia dla osób starszych,

 Poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, która może być osiągnięta
m.in. poprzez rozwijanie systemu akredytacji jakości w ochronie zdrowia.

Dla obszaru zdrowia zostały wyznaczone dwa warunki ex-ante:

 8.4. Aktywne i zdrowe starzenie się: Została opracowana polityka dotycząca
aktywnego starzenia się, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia. Warunek
Warunki
ex-ante

został uznany za spełniony z uwagi na istniejący Program Solidarności Pokoleń 50+
oraz przez przyszłą Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego

 9.3. Zdrowie: Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki
zdrowotnej w zakresie określonym w art. 168 TFUE, gwarantujących stabilność
ekonomiczną. W tym przypadku spełnienie warunku uzależnione od przyjęcia
Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Strategii Sprawne Państwo.

5. OBSZAR DOBREGO RZĄDZENIA
Dokument
strategiczny

Uwarunkowania dla EFS w latach 2014-2020
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Position Paper Komisji Europejskiej (Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy
o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014–2020) wskazuje, iż w przypadku celu
tematycznego nr 11 fundusze WRS powinny zostać skoncentrowane na następujących
1
priorytetach i celach :
Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia
działalności gospodarczej
•

poprawa jakości regulacji (zarówno samego prawa jak i procesów stanowienia
prawa) celem dalszego zmniejszania obciążeń administracyjnych i barier w
świadczeniu usług w ramach wolnych zawodów;

•

poprawa skuteczności systemu transpozycji, wdrażania i wykonywania dyrektyw UE
w szczególności w zakresie dorobku prawnego w dziedzinie środowiska.

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności
dla przedsiębiorstw
•

poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak również poprawa skuteczności i
jakości sądownictwa (w tym procedur pisemnych, drobnych roszczeń, postępowań
upadłościowych i wykonywania orzeczeń)
Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych

Position Paper

Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego państwem i samorządem
•

ustanowienie jasnych ram strategicznych dla przeprowadzenia kompleksowych
reform administracji publicznej w celu zmniejszenia barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej

Ponadto na uwagę zasługuje, iż niniejszy dokument wyznacza szereg zaleceń dotyczących
koordynacji polityki rozwoju, w tym w szczególności:

1

•

zapewnienie solidnych ram polityki poprzez opracowanie wiążących dokumentów
strategicznych;

•

utworzenie silnego centrum koordynacji w celu poprawy egzekwowania strategii
rozwoju;

•

udoskonalenie struktury realizacji w celu zapewnienia wyraźnego podziału
obowiązków i większej odpowiedzialności zaangażowanych instytucji, które powinny
zapewnić rzeczywistą wartość dodaną w procesach zarządzania;

•

zapewnienie przez instytucje zarządzające wewnętrznej wiedzy eksperckiej w tych
dziedzinach polityki, w których prowadzone są interwencje w ramach ich
programów operacyjnych;

•

w Polsce należy wzmocnić rolę społeczeństwa obywatelskiego, aby działało jako
partner i we współpracy z rządem. Zainteresowane strony reprezentujące
społeczeństwo są często słabo zaangażowane w opracowywanie polityki, a jeśli
prowadzone są konsultacje, zazwyczaj są one ograniczone do procedur formalnych.

Analiza dokumentów strategicznych została przeprowadzona z zastosowaniem roboczego podziału wsparcia w

ramach celu tematycznego nr 11 na 4 obszary:
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Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia
działalności gospodarczej
Dokument wskazuje na potrzebę zwiększania sprawności państwa poprzez upraszczanie
nadmiernie rozbudowanych procedur oraz tworzenie spójnego i przejrzystego
ustawodawstwa, jak również podniesienia poziomu debaty publicznej oraz jakości dialogu
społecznego na etapie tworzenia polityk i przygotowania regulacji (w tym bardziej efektywne
wykorzystanie mechanizmów oceny skutków regulacji).
Cel nr 3 - Podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowany głównie poprzez:
•

podnoszenie jakości stanowionego prawa;

•

wsparcie procesu zmian instytucjonalnych i prawnych w kluczowych dla funkcjonowania
gospodarki obszarach (sprawiedliwość, przedsiębiorczość, prawa
własności
intelektualnej, planowanie przestrzenne, itp.)

Ponadto w odniesieniu do działań finansowanych w ramach celu tematycznego nr 11,
koncentracja wysiłków nastąpi w następujących obszarach:
•

wspomaganie procesu poprawy jakości tworzonego prawa i przejrzystości sposobu jego
tworzenia;

•

dalszych działaniach wspierających rozwój i wzmacniających rolę społeczeństwa
obywatelskiego w tworzeniu i zarządzaniu politykami publicznymi,
promowaniu
wykorzystania skutecznych i efektywnych narzędzi dialogu społecznego na wszystkich
etapach tworzenia i zarządzania politykami publicznymi.

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności
dla przedsiębiorstw

Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych
Konieczne jest również podnoszenie oraz właściwe ukierunkowanie aktywności instytucji
publicznych prowadzące do zwiększenia ich orientacji na potrzeby społeczne, cele do
osiągnięcia oraz na efekty podejmowanych działań. Kluczowe jest zapewnienie zadowalającej
dostępności i jakości usług publicznych oraz poprawa społecznego wizerunku instytucji
publicznych.
Założenia
umowy
partnerstwa

W tym kontekście dokument zwraca również uwagę na potrzebę ukończenia procesu
przechodzenia od administrowania do zarządzania rozwojem, prowadzący do zwiększenia
efektywności instytucji publicznych. Polegać to będzie m.in. na wprowadzaniu nowoczesnych
metod zarządzania strategicznego, w tym finansowego, podnoszeniu jakości kadr, a także
promowaniu współpracy między instytucjami i wymiany doświadczeń. W szerszym zakresie
wykorzystywana będzie partnerska współpraca administracji publicznej z partnerami
społecznymi i gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez zwiększenie
efektywności procesów konsultacji społecznych czy realizację projektów w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i publiczno-społecznego. Należy więc dążyć do
wykreowania skutecznych i efektywnych narzędzi i form prowadzenia dialogu społecznego.
Cel nr 3 - Podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowany głównie poprzez:

Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla
przedsiębiorstw, Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych, Poprawa zarządzania strategicznego i
finansowego państwem i samorządem
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Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia
działalności gospodarczej
KPR podkreśla znaczenie otocznia prawnego i instytucjonalnego, jako fundamentalnego
czynnika decydującego o powstawaniu, rozwoju przedsiębiorstw, a także ich innowacyjności i
pozycji konkurencyjnej. Dokument podkreśla konieczność uzupełnienia procesu
legislacyjnego o monitoring ex post i ewentualne korekty regulacji, a także domknięcie cyklu
poprzez położenie większego nacisku na egzekwowanie przepisów prawa.
OSR powinna być utożsamiana z procesem analitycznym, który rozpoczyna prace nad
projektem interwencji publicznej i jednocześnie powinna wskazywać, w oparciu o
obiektywne przesłanki, jaka jest najlepsza forma interwencji. Jednocześnie działania powinny
zostać oparte na solidnej podstawie naukowej – evidence based policy.
Dokument podkreśla znaczenie prac nad zwiększeniem transparentności procesu
legislacyjnego poprzez efektywne wspieranie procedury związanej z opiniowaniem projektów
aktów prawnych. Wprowadzenie jasnych reguł zasięgania opinii oraz uporządkowanie stanu
prawnego w tym zakresie przyczyni się do poprawy jakości procesu konsultacji społecznych.
Wystandaryzowana weryfikacja działania stanowionego prawa (analizy ex-post), to także
kluczowy instrument, którego wprowadzenie pozwoli na poprawę jakości regulacji.
Podkreślono również istotę dalszego upraszczania prawa oraz redukcji obciążeń
administracyjnych Działania uproszczeniowe w stosunku do MŚP obejmują obecnie takie
obszary jak: dostęp do kapitału, komercjalizacja technologii, prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej oraz tworzenie firm technologicznych. Po drugie realizowana jest
redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.
Istotne jest również uwzględnienie partnerskiego wymiaru działania administracji publicznej,
w tym rozbudowa procedur i praktyki konsultacji społecznych oraz takich mechanizmów jak
wysłuchanie publiczne.
Konieczne jest skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych celem likwidacji barier
dla procesów inwestycyjnych i pogłębienia zaufania obywateli do organów państwa. Należy
stworzyć warunki do sprawnego i szybszego orzekania, którego zasadniczym celem jest
przyspieszenie postępowań administracyjnych, co pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów
funkcjonowania administracji publicznej.

KPR

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności
dla przedsiębiorstw
Planowane działania: Uproszczenia procedur sądowych – w tym prawo upadłościowe i
naprawcze, pozasądowe rozwiązywanie sporów, arbitraż.
Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych

Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego państwem i samorządem
KPR uznaje, że priorytetem krajowego programowania strategicznego jest odejście od polityki
resortowej i przyjęcie spójnej koncepcji rozwoju w oparciu o zbiór dokumentów nowej
generacji, które będą odpowiadały potrzebom kompleksowo zarysowanej polityki rozwoju.
Kluczowym w tym procesie jest uporządkowanie obowiązujących dokumentów
strategicznych, co pozwoli na większą przejrzystość, bardziej efektywne wydatkowanie
środków z budżetu państwa oraz w konsekwencji skuteczniejszą realizację celów
rozwojowych kraju, przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.
Ponadto wskazano także, że wdrożenie budżetu zadaniowego oraz stosowanie Wieloletniego
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Wsparcie w ramach celu tematycznego nr 11 powinno uwzględniać zalecenia Rady UE
wydawane w ramach Semestru Europejskiego. W 2012 r. Unia Europejska za najważniejsze
kwestie, wymagające podjęcia reform uznała: zmniejszenie ograniczeń w świadczeniu usług
w ramach wolnych zawodów oraz uproszczenie procedur prawnych związanych z
egzekwowaniem umów i wymogów dotyczących pozwoleń na budowę. Ponadto wskazano na
potrzebę podjęcia kroków w celu wzmocnienia mechanizmów koordynacji pomiędzy
poszczególnymi szczeblami administracji w ramach średniookresowych i rocznych procesów
budżetowych.
(zalecenia wydane w 2011 r. mówiły o uproszczeniu procedur prawnych związanych z
egzekwowaniem umów, dokonaniu przeglądu przepisów dotyczących budownictwa i
zagospodarowania przestrzennego w celu uproszczenia procedur odwoławczych i
przyspieszenia procedur administracyjnych).
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Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia
działalności gospodarczej
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
Priorytetowy kierunek interwencji publicznej: Poprawa jakości prawa
Wybrane działania:
•

przegląd obowiązującego ustawodawstwa, zapewnienie spójności prawa i
wyeliminowanie zbędnych regulacji;

•

wprowadzenie okresowej oceny skutków wprowadzanego prawa;

•

wprowadzenie stałego monitoringu procesów legislacyjnych na poziomie
europejskim w celu wczesnego reagowania na proponowane rozstrzygnięcia.

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności
dla przedsiębiorstw
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela
Priorytetowy kierunek
sprawiedliwości

interwencji

publicznej:

Poprawa

skuteczności

wymiaru

Wybrane działania:
•

kompleksowa reforma funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (zmiana sposobu
zarządzania sądami, zwiększenie efektywności współpracy oraz koordynacji działań
sądów powszechnych z innymi organami mającymi wpływ na funkcjonowanie
wymiaru sprawiedliwości, usprawnienie procedur sądowych, sukcesywne
zwiększanie dostępności do orzeczeń sądowych, zwiększanie możliwości
rozwiązywania sporów w drodze pozasądowej, przy pomocy profesjonalnych
pełnomocników);

•

zmiany w systemie organizacyjno-proceduralnym prokuratury;

•

zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych.
Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych

Strategia
Rozwoju Kraju
2020

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
Priorytetowy kierunek interwencji publicznej: Zwiększenie efektywności instytucji publicznych
Wybrane działania:
•

wprowadzenie menedżerskiego modelu zarządzania w administracji publicznej oraz
przyjęcie dialogu jako metody wypracowywania rozwiązań w zakresie istotnych
elementów życia społeczno-gospodarczego (nastawienie na obywatela i dialog,
okresowa sprawozdawczość i rozliczanie z realizowanych projektów, podejście
zadaniowe);

•

usprawnienie działania administracji w relacjach z obywatelem oraz wspieranie
rozwoju dialogu społecznego i obywatelskiego jako instrumentów kształtujących
relacje pomiędzy administracją i obywatelem (informowanie, odwoływanie się od
decyzji, sposób i czas załatwiania spraw urzędowych, wspieranie rozwoju dialogu
obywatelskiego i społecznego);

•

wypracowanie modelu służącego współpracy administracji ze środowiskiem
naukowo-eksperckim (kodeks zasad);

•

wprowadzenie systemu zarządzania usługami publicznymi (usługi kontraktowane
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Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia
działalności gospodarczej
Strategia Sprawne Państwo 2020, w tym zwłaszcza:
- Cel 1 Otwarty rząd (kierunek interwencji 1.2 Usprawnienie procesu konsultacji oraz inne
formy zaangażowania obywateli w rządzenie)
- Cel 4 Dobre prawo (kierunek interwencji 4.2 Procedury nastawione na realizację celów)
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020
Cel. 1 Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i
efektywnej gospodarki, kierunek działań Dostosowanie systemu regulacji gospodarczych do
potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki
Wybrany obszar interwencji:
a)

Poprawa procesu stanowienia prawa krajowego

i)

poprawa jakości procesu konsultacji społecznych/zacieśnienie współpracy przy
tworzeniu polityk z bezpośrednimi ich adresatami, ze szczególnym
uwzględnieniem MŚP, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatyczno-komunikacyjnych
(narzędzia
konsultacji
on-line) oraz
publikowanie Zielonych Ksiąg dla wybranych sektorów, w celu zainicjowania
dyskusji odnośnie konieczności zmian legislacyjnych;

ii) doskonalenie analiz ex ante w procesie legislacyjnym i konstruowanie narzędzi
analitycznych niezbędnych przy analizie prawa obowiązującego;

iii) wzmocnienie i usprawnienie systemu przeprowadzania Ocen Skutków Regulacji
(OSR) do interwencji publicznej na odpowiednio wczesnym etapie prac, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na przedsiębiorczość i
konkurencyjność gospodarki, jako mechanizmu zapobiegania przyjmowaniu
niedopracowanych, niepotrzebnych, a wręcz szkodliwych dla gospodarki
regulacji;

iv) kompleksowe wdrożenie testu MŚP do analizy skutków ekonomicznych nowo

tworzonego prawa, dzięki czemu możliwe będzie efektywne dostosowanie
prawodawstwa do specyfiki sektora MŚP i przyjmowanie najbardziej
efektywnych rozwiązań legislacyjnych z punktu widzenia rozwoju
przedsiębiorstw (ew. wsparcie dla wprowadzenia common commencement
dates dla prawa gospodarczego);

v) uzupełnienie procesu legislacyjnego o monitoring ex post i ewentualne korekty

regulacji/ wprowadzenie okresowego monitoringu prawa gospodarczego (OSR
ex post) zapewniającego analizę i przegląd faktycznych korzyści i kosztów
związanych z uchwaleniem danego aktu prawnego;

vi) rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia analityczne
pracowników administracji rządowej oraz Sejmu i Senatu, uczestniczących w
tworzeniu prawa;
vii) wzmocnienie służb legislacyjnych w celu zapewnienia należytej obsługi
eksperckiej w procesie stanowienia prawa;
viii) usprawnienie procesu konsultacji społecznych na poziomie krajowym (OSR exante);
ix) rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
tematów o dużej złożoności.

b) Upraszczanie prawa oraz redukcja obciążeń administracyjnych
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działalności gospodarczej

•

Zreformowanie systemu oceny wpływu regulacji, wykorzystanie w tym celu publicznie
dostępnych, wiążących harmonogramów (road-map) w celu zapewnienia, że wszystkie
propozycje programowe przedstawione do decyzji Rady Ministrów w sposób spójny i
klarowny artykułują zagadnienia w obszarze polityki, finansów, zasobów ludzkich i
oceny wyników w kontekście długoterminowym, umożliwiając tym samym
podejmowanie decyzji czy daną propozycję należy realizować czy też nie w oparciu na
dowody.

•

Rozważenie wdrażania takiego harmonogramu (road-map) poprzez:

− Włączenie oceny wpływu do procesu polityki publicznej na wczesnych etapach
opracowywania nowych propozycji uregulowań i poprawy ich jakości, w celu
uczynienia z oceny wpływu kluczowego narzędzia podejmowania decyzji przez
Radę Ministrów;

− Upewnienie się, że każdemu tekstowi prawnemu przedłożonemu Radzie
Ministrów towarzyszy test regulacyjny lub ocena wpływu.

− Wprowadzenie formalnego testu progowego (treshold test) w celu
zapewnienia, że środki przeznaczane na analizę wpływu są proporcjonalne do
potencjalnego wpływu danej propozycji regulacyjnej.

− Wprowadzenie obowiązku sporządzania na wczesnym etapie procesu
legislacyjnego przez ministerstwa pełnej OW dla wszystkich propozycji
regulacyjnych o dużym znaczeniu.

− Poprawa jakości OW dla propozycji o dużym znaczeniu; może to zostać

osiągnięte poprzez: wprowadzenie obowiązku, aby w przypadku OSR
odnoszących się do propozycji regulacji o dużym znaczeniu (weryfikacja w
oparciu o przyjęte kryteria), ministerstwa przedkładały OSR na wczesnym
etapie procesu legislacyjnego do komórki dokonującej przeglądu OSR,
wprowadzenie obowiązku poprawy OSR, jeśli zostanie oceniona jako
niezadowalająca przez jednostkę nadzoru nad OSR,
zapewnienie
intensywnego wsparcia
metodologicznego dla ministerstw
przy
opracowywaniu OSR dla propozycji regulacji o dużym znaczeniu, w
szczególności w zakresie oceny kosztów i korzyści dla obywateli i
przedsiębiorców oraz konsultacji społecznych.

− Wzmocnienie Centrum Koordynacji Zarządzania Rozwojem Kraju (CKZRK) w

zakresie koordynowania nadzoru nad oceną regulacji poprzez wzmocnienie
współpracy między Ministerstwem Gospodarki i takimi instytucjami jak na
przykład Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Współpraca między KPRM,
Ministerstwem Gospodarki oraz Rządowym Centrum Legislacji w zakresie
rozwoju "testów regulacyjnych" jest krokiem w dobrym kierunku;

− Upewnienie się, że jednostka odpowiedzialna w KPRM za nadzór nad OW ma

zarówno mandat jak i zdolność do oceny wszystkich testów regulacyjnych i OW
oraz do zapewnienia pomocy technicznej w opracowywaniu OW odnoszących
się do propozycji regulacji o dużym znaczeniu.

− Utworzenie w każdym ministerstwie specjalnej jednostki by wspierać
wprowadzanie testów regulacyjnych:

•

Jednostka nadzoru nad OW w Kancelarii mogłaby udzielać wsparcia
szkoleniowego oraz organizować regularną współpracę między
pracownikami ministerstw odpowiedzialnymi za ocenę regulacji po to, by
mogli oni dzielić się doświadczeniami i przełamywać podziały wynikające z
struktury kompetencyjnej urzędów.
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Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia
działalności gospodarczej
Wybrane rekomendacje:

Publikacja
końcowa Sieci
EFS:

•

ustalenie wspólnych, niezmiennych terminów ogłaszania zmian w prawie
gospodarczym (Common Commencement Dates),

•

wprowadzenie zasady "one-in, one-out" w zakresie kosztów regulacyjnych,

•

ustanowienie niezależnej instytucji dokonującej przeglądu OSR, na wzór The
Regulatory Policy Committee funkcjonującej w Wielkiej Brytanii.

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności
dla przedsiębiorstw

Promowanie
dynamicznej
reformy
europejskich
administracji
publicznych:
Efektywne
wykorzystanie
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
(rekomendacje)

Warunki exante

Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych

Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego państwem i samorządem
Wybrane rekomendacje:
•

wprowadzenie narzędzi służących do poprawy oceny efektów polityki (wskaźniki,
ocena wpływu itp.),

•

zapewnienie międzyresortowej koordynacji i dialogu pomiędzy właściwymi
organami publicznymi i prywatnymi,

•

budżet zadaniowy musi ściślej łączyć ze sobą cele polityki i wydatki budżetowe, tak
aby uniknąć tworzenia tzw. „budżetu fasadowego”,

•

rozwijanie narzędzi zmierzających do poprawy efektywności wydatków i
ułatwiających zachowanie dyscypliny fiskalnej,

•

ułatwienie przejścia z rocznego planowania budżetowego do średniookresowego
programowania,

•

nacisk na poprawę jakości oceny ex-ante dokumentów strategicznych.

Dla celu tematycznego nr 11. został wyznaczony warunek ex-ante w postaci istnienia strategii
na rzecz podnoszenia skuteczności administracji państw członkowskich, w tym reform
administracji publicznej. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane poprzez analizę
zakresu merytorycznego strategii w szczególności pod katem weryfikacji, czy strategia
obejmuje:
•

analizę i strategiczne planowanie w zakresie reform prawnych, organizacyjnych lub
proceduralnych,

•

rozwój systemów zarządzania jakością,

•

zintegrowane działania na rzecz uproszczenia i racjonalizacji procedur
administracyjnych,
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•

opracowanie i realizację strategii i polityk dotyczących zasobów ludzkich,
obejmujących plany zatrudnienia i ścieżki kariery personelu, budowanie kompetencji
i rozwój zasobów;

•

rozwój umiejętności na wszystkich poziomach;

•

opracowywanie procedur i narzędzi monitorowania i oceny.

6. OBSZAR EDUKACJI
Dokument

Uwarunkowania strategiczne dla PO WER 2014-2020

strategiczny
Europa 2020

Zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 %.

Zalecenie 3

CSR

Aby zmniejszyć bezrobocie wśród ludzi młodych, zwiększenie dostępności programów praktyk
zawodowych i uczenia się w miejscu pracy, podniesienie jakości szkoleń zawodowych i
przyjęcie strategii uczenia się przez całe życie. Lepsze dopasowanie systemu edukacji do
potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości nauczania.

Wspieranie kreatywności społeczeństwa i gospodarki poprzez zmianę modelu nauczania na
wszystkich poziomach edukacji, w tym oparcie nauczania na efektach uczenia się oraz
wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

 Kontynuowanie wdrażania reformy programowej kształcenia ogólnego.
 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym.
KPR
(działania



Doskonalenie systemu nadzoru pedagogicznego oraz modernizacja systemu
doskonalenia nauczycieli.

2012/13)
Wdrażanie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (3.1.1)

 Włączenie „Perspektywy uczenia się przez całe życie” do Strategii Rozwoju Kapitału
Ludzkiego w formie aneksu.

 Przygotowanie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym Krajowego Rejestru Kwalifikacji w
kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz szkolnictwie wyższym.
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Przeprowadzenie zmian w systemie kształcenia ogólnego i szkolnictwa zawodowego w celu
lepszego powiązania z potrzebami rynku pracy (3.1.6)

 Przygotowanie i wdrożenie modernizacji kształcenia zawodowego.

Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy (3.1.7)


Opracowanie internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.

Position Paper Komisji Europejskiej (Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy
o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014–2020) podkreśla, że względny udział
inwestycji w ramach funduszy objętych zakresem WRS w obszarze edukacji powinien zostać
zwiększony w porównaniu do okresu programowania na lata 2007–2013.
Komisja Europejska zwraca uwagę, że działania EFS powinny być zaprogramowane w spójny i
kompleksowy sposób, w tym szczególnie działania o charakterze systemowym i o
charakterze reform powinny ograniczyć się do dobrze opracowanych koncepcji z jasnym
przypisaniem odpowiedzialności instytucjonalnej za ich wdrożenie.
W opinii KE Fundusze WRS powinny zostać skoncentrowane na następujących priorytetach i
celach, odzwierciedlających wyzwania specyficzne dla Polski:
Position Paper

1) Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podnoszenie umiejętności i
kwalifikacji siły roboczej i lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy:

 wdrożenie strategii uczenia się przez całe życie;
 modernizacja systemu szkolenia zawodowego (w tym przez inwestowanie w
infrastrukturę), zwiększenie jego atrakcyjności, poprawa zdolności reagowania na
potrzeby w zakresie umiejętności i zawodów deficytowych oraz podniesienie
jakości kształcenia i wdrożenie systemów zapewnienia jakości;

 opracowanie

i

wdrożenie

zrównoważonych

modeli

współpracy

między

przedsiębiorstwami, szkołami i instytucjami rynku pracy;

 doskonalenie kompetencji nauczycieli, instruktorów i kadry kierowniczej w szkołach
zawodowych w celu poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;

 wprowadzenie elastycznych ścieżek kształcenia między wszystkimi poziomami
kształcenia zawodowego;

34

Dokument

Uwarunkowania strategiczne dla PO WER 2014-2020

strategiczny

2) Promowanie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji, kształcenia
podstawowego i średniego:

 wprowadzenie stabilnych systemów finansowania edukacji przedszkolnej (w
stosownych przypadkach wspieranych przez rozwój infrastruktury wczesnej edukacji);

 poprawa jakości systemu edukacji przy pomocy lepszego systemu zapewniania i
monitorowania jakości;

 zwiększanie powiązań między kształceniem średnim a potrzebami rynku pracy.

Ponadto fundusze objęte WRS powinny przyczynić się do następujących konkretnych celów:

 promowanie innowacji społecznych zapewniających rozwiązania związane z celami
inwestycji w tej dziedzinie.

Poprawa jakości kapitału ludzkiego

1) Wprowadzenie zmian w zakresie kształcenia i szkolenia: zmiany organizacyjne oraz w
zakresie zasad finansowania, przy założeniu dofinansowania działań projakościowych,

2) Monitoring efektów wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego pod

SRK 2020

kątem kształcenia kluczowych kompetencji i postaw (kompetencje językowe, umiejętności
dostosowane do wymogów rynku pracy-praktyki zawodowe, zdolność kreatywnego
myślenia); stworzenie i wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem zdolnym;
upowszechnienie pracy zespołowej podczas zajęć oraz nowoczesnych technologii
komunikacyjnych i informacyjnych jako środków dydaktycznych; personalizacja procesu
kształcenia,

(Strategia

3) Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych i silniejsze zorientowanie ich na ocenę

Rozwoju Kraju
2020)

kompetencji kluczowych; doskonalenie ewaluacji jako narzędzia służącego ocenie pracy
szkół; zmiany w systemie ocen osiągnięć uczniów w kierunku oceny umiejętności
rozwiązywania problemów,

4) Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry


wprowadzenie modelu kształcenia kadry kładącego nacisk na pracę zespołową oraz
doświadczenie praktyczne;



wykorzystanie nowoczesnych technologii;



kształcenie kompetencji i kwalifikacji;



podniesienie jakości i znaczenia praktyk/stażu nauczycielskiego.

5) Upowszechnienie uczenia się dorosłych w oparciu o najbardziej efektywne formy, tj.
krótkie formy kursowe zgodne z potrzebami osób uczących się oraz uczenie się w pracy i
środowisku zaangażowania społecznego
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 opracowanie modelu finansowania uczenia się dorosłych wspierającego najbardziej
efektywne formy oraz zapewniającego ich powszechną dostępność, w oparciu o
montaż finansowy ze środków publicznych, środków pracodawców oraz środków osób
uczących się;

 uporządkowanie i rozwój systemu uznawania kompetencji nabytych poza edukacją
formalną (system walidacji);



wdrażanie systemów gromadzenia i transferu osiągnięć edukacyjnych, spójnych z
systemami europejskimi;



wdrażanie krajowych ram kwalifikacji.

6) Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na uczeniu się
praktycznym i na elastycznych ścieżkach uczenia się

 promocja edukacji zawodowej i technicznej;
 stworzenie możliwości lepszej współpracy między szkołami zawodowymi a
przedsiębiorcami;

 zapewnienie możliwości potwierdzenia kompetencji uzyskanych w drodze uczenia
się pozaformalnego i nieformalnego;

 wprowadzenie zintegrowanego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego
świadczonego przez współpracujące instytucje systemu oświaty i rynku pracy.

7) Podnoszenie jakości i efektywności usług edukacyjnych

 doskonalenia programów nauczania i uzupełniania je o elementy innowacyjne;
 uwzględnienie w nowoczesnych programach nauczania takich elementów, jak np.

edukacja obywatelska, rozwój kreatywnego myślenia i umiejętność kooperacji,
angażowanie się w istotne kwestie lokalne, rozwój kompetencji cyfrowych,
społecznych.

Cel: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli

 Poprawa jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozwój
kreatywności i

innowacyjności osób uczących się (zindywidualizowanie i

odschematyzowanie kształcenia w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach,
ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na zdobywanie kompetencji kluczowych i

SRKL
(Strategia

umiejętności współpracy).

Rozwoju

 Lepsze dopasowanie kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach do potrzeb

Kapitału

gospodarczych i społecznych, m.in. poprzez zwiększanie zaangażowania podmiotów
gospodarczych i społecznych w procesy kształcenia i szkolenia.

Ludzkiego)


Podniesienie poziomu i dostosowanie do oczekiwań pracodawców modelu
szkolnictwa zawodowego.

 Poprawa jakości kształcenia i szkolenia nauczycieli oraz innych osób nauczających, w
tym zwiększenie społecznego prestiżu i konkurencyjności ich zawodu.
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 Promowanie ambitnych szkoleń zawodowych zdolnych do konkurowania z ofertami
w UE, także na najwyższych poziomach systemu ECVET.

 Rozwój krajowego systemu kwalifikacji oraz systemu walidacji ( w tym
potwierdzania kompetencji nabytych również poza obszarem edukacji formalnej) i
systemów gromadzenia i transferu osiągnięć edukacyjnych (spójnych z europejskimi
systemami ECVET i ECTS).

 Rozwijanie polityki edukacyjnej opartej na faktach.

KSRS
(Krajowa
Strategia

Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających kooperacji,
kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie demokratycznej kultury szkoły


Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji
społecznych wśród uczniów – w tym m. in. otwarcie systemu edukacji na osoby

Kapitału

wybitne w danej dziedzinie (naukowców, artystów, sportowców itp.), poprzez

Społecznego)

ułatwienie im nabywania kompetencji i uprawnień nauczycielskich.

Cel 1: Kreatywność i innowacyjność osób

1) Dostosowywanie treści oraz metod kształcenia i szkolenia do promowania kreatywności
i innowacyjności:


pełne wdrożenie i kontynuacja reformy programowej kształcenia ogólnego, mającej
na celu definitywne odejście od modelu kształcenia promującego zapamiętywanie i
aplikację schematów na rzecz modelu promującego samodzielne zdobywanie
informacji, krytyczne ich przetwarzanie, identyfikowanie problemów i szukanie
indywidualnych strategii ich rozwiązywania,



stała ocena i ewentualna korekta podstaw programowych oraz rewizja programów
nauczania na uczelniach pod kątem eliminowania nadmiernej obszerności treści
kształcenia wraz z jednoczesnym podniesieniem oczekiwań co do efektów uczenia się
(wiedzy, umiejętności i postaw) osiąganych przez uczniów i studentów,



rozwijanie metod uczenia się aktywnego i praktycznego na wszystkich poziomach
kształcenia i szkolenia (od uczenia się przez zabawę na wczesnym etapie kształcenia
do udziału w projektach gospodarczych i społecznych na końcowym etapie
kształcenia średniego i w dalszych etapach kształcenia i szkolenia),



ustanowienie tradycji partnerskiego dialogu w kształtowaniu treści kształcenia i
szkolenia na wszystkich etapach z udziałem przedstawicieli specjalistów w zakresie
określonych dziedzin
wiedzy, pracodawców, pracobiorców, społeczeństwa
obywatelskiego i osób uczących się.

Pespektywa
uczenia się
przez całe
życie

2) Dostosowywanie systemów oceniania kompetencji osób do promowania kreatywności
i innowacyjności.

3) Przygotowywanie nauczycieli, nauczycieli akademickich i osób prowadzących szkolenia
do stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kreatywności i

37

Dokument

Uwarunkowania strategiczne dla PO WER 2014-2020

strategiczny
innowacyjności.

4) Kreowanie liderów kreatywności i innowacyjności w uczeniu się przez całe życie, w tym
wśród podmiotów gospodarczych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

5) Tworzenie nowej polityki opartej na faktach.
Cel 2: Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji

1) Opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu systematyzowania kwalifikacji z różnych
sektorów w Polsce i porównywania ich z kwalifikacjami w państwach UE (Krajowe Ramy
Kwalifikacji) zgodnie z zasadami stanowiącymi Europejskie Ramy Kwalifikacji.

2) Wprowadzanie procedur oceny i potwierdzania osiągnięć osób uczących się pod kątem

efektów uczenia się, tj. niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się, kształcenia i
szkolenia (stosowanie otwartego podejścia do nadawania kwalifikacji).

3) Standaryzowanie opisu kwalifikacji w krajowym systemie kwalifikacji jako efektów
uczenia się, w tym przede wszystkim tworzenie krajowego rejestru kwalifikacji.

4) Zapewnianie jakości kwalifikacji w odniesieniu do potrzeb gospodarki i społeczeństwa
obywatelskiego.

5) Wdrażanie zmian umożliwiających uczniom gromadzenie i przenoszenie osiągnięć

w kształceniu i szkoleniu zawodowym spójnych z założeniami Europejskiego systemu
gromadzenia i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

6) Zwiększanie wiedzy na temat Krajowych Ram Kwalifikacji i kształcenia w oparciu o
efekty uczenia się wśród instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, instytucji rynku pracy
oraz doradców zawodowych, uczestników rynku pracy (pracowników, pracodawców).

Cel 3: Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji

1) Przyjęcie zasady zintegrowanego wspierania rozwoju dzieci w całym okresie
poprzedzającym pójście dziecka do szkoły, tj. od wieku 0 do 4-5 roku życia.

2) Opracowanie i wdrożenie korekt systemu finansowania form wczesnej opieki i edukacji
przez JST zapewniającego potrzebującym rodzinom rzeczywisty dostęp do tych form na
terenie kraju, w tym szczególnie na obszarach wiejskich.

Cel 4: Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb zrównoważonej gospodarki, zmian na
rynku pracy i potrzeb społecznych
1) Poprawa poziomu kompetencji kluczowych jako efektu kształcenia ogólnego, kształcenia
i szkolenia zawodowego oraz kształcenia na poziomie wyższym:


zwiększenie nacisku na rozwijanie kompetencji kluczowych w trakcie kształcenia
szkolnego poprzez szersze stosowanie metod nauczania przygotowujących do
dorosłego życia i pracy zawodowej, w tym metod takich jak praca zespołowa, metoda
projektu
edukacyjnego
i uczniowskich działań w środowisku lokalnym.

2) Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego:


rozwój elastycznych form oraz treści kształcenia i szkolenia zawodowego,
zapewniających możliwość gromadzenia wydzielonych osiągnięć w różnych
zestawieniach oraz przenoszenia ich pomiędzy różnymi miejscami kształcenia i
szkolenia (modularyzacja programów kształcenia i szkolenia, zapewniająca podział
zakresu kształcenia na części, które można opanowywać w różnym czasie i w różnych
systemach),
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sukcesywne włączanie szkół zawodowych w elastyczny system szkoleń zawodowych
dla dorosłych,

 poprawa wizerunku i promowanie szkolnictwa zawodowego,


aktualizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględniająca
odniesienie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach do europejskich i krajowych
ram kwalifikacji,



wdrażanie zasad na rzecz jakości kwalifikacji zgodnych z europejskimi ramami
odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(EQAVET),



rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi.

3) Wzmocnienie zaangażowania pracodawców w kształcenie zawodowe młodzieży oraz
w podnoszenie kompetencji i podwyższanie kwalifikacji pracowników i poszukujących
pracy:


włączenie pracodawców w system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych
na rynku pracy oraz weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w ujęciu
sektorowym.

4) Rozwijanie kształcenia i szkoleń zawodowych opartych na wykonywanej pracy:


tworzenie nowych programów kształcenia i szkolenia opartego na praktyce.

5) Przygotowanie nauczycieli do zmian w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
6) Modernizowanie systemu oceny osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

7) Rozwijanie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego przez całe życie (lifelong
guidance).

Cel 5: Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu uczenia
się dorosłych
1) Rozwijanie mechanizmu koordynacji działań resortów na rzecz uczenia się dorosłych:

 doskonalenie regulacji prawnych w celu lepszego określenia zadań administracji

publicznej dotyczących rozwoju uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się
dorosłych oraz rozwoju kompetencji i kwalifikacji we właściwym dla ministrów
zakresie (odpowiednio do zapisów przyjętych w planie uporządkowania strategii
rozwoju).

2) Tworzenie systemu potwierdzania efektów uczenia się innego niż formalne (systemu
walidacji), jako podstawy nowoczesnego modelu edukacji dorosłych.
3) Rozwijanie modelu uczenia się dorosłych, którego podstawą jest uczenie praktyczne, w
tym uczenie się w pracy oraz w zorganizowanych formach działania wspólnot obywateli.
5) Rozwijanie systemu wsparcia przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza MSP, w zakresie
kształcenia
i szkolenia pracowników.
6) Wspieranie edukacji osób z utrudnionym dostępem do edukacji, bezrobotnych i
poszukujących pracy oraz innych grup defaworyzowanych na rynku pracy, w tym
niepełnosprawnych.
7) Rozwijanie partnerstwa resortów, JST, pracodawców, pracobiorców, organizacji
społecznych na rzecz edukacji obywateli.
8) Wdrażanie nowych form organizacyjnych szkoleń dla dorosłych, w tym uczenia się na
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odległość, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających utrudniony dostęp do
edukacji,
w tym mieszkających na obszarach wiejskich.
Dla obszaru edukacji wskazano dwa warunki ex-ante:
Warunki
ex-ante



10.1 Istnienie strategicznych ram polityki dotyczącej ograniczenia przedwczesnego
zakończenia nauki w zakresie określonym w art. 165 TFUE.



10.3 Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki w zakresie
uczenia się przez całe życie w zakresie określonym w art. 165 TFUE.

7. OBSZAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dokument
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Europa 2020

Strategia Europa 2020 w zakresie szkolnictwa wyższego zakłada, że co najmniej 40% osób w
wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe.

Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. (Country-specific
Recommendations) w zakresie edukacji, w tym szkolnictwa wyższego odnoszą się do
CSR

zmniejszania bezrobocia wśród ludzi młodych poprzez zwiększenie dostępności programów
praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy, podniesienie jakości szkoleń zawodowych
i przyjęcie strategii uczenia się przez całe życie oraz lepsze dopasowanie systemu edukacji do
potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości nauczania.

Krajowy Program Reform w zakresie szkolnictwa wyższego, odnosząc się do celów wskazanych
w Strategii Europa 2020, ustanawia jeszcze bardziej ambitne założenia. Przewiduje, że do
2020 r. odsetek osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lata w Polsce osiągnie
KPR
(działania
2012/13)

poziom 45%.
W ramach działań przewidzianych do realizacji w latach 2012/13 istotna jest:


Modernizacja szkolnictwa wyższego przez podnoszenie jakości kształcenia oraz roli
i jakości prowadzonych badań naukowych, a także poprzez zwiększanie
współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m.in. wdrażanie zasad
finansowania szkolnictwa wyższego opartych o ocenę jakości)
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Position Paper Komisji Europejskiej (Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy
o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014–2020) wskazuje na możliwość interwencji
funduszu WRF w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego
Poprawa jakości, efektywności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na
poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć. Działania w tym
zakresie mogą być realizowane poprzez:


dostosowanie programów i struktury wydziałów uniwersyteckich do bardziej
rozwiniętego systemu identyfikacji potrzeb rynku pracy;



zwiększenie odsetka pracowników szkolnictwa wyższego uczestniczących w
szkoleniu ustawicznym w celu poprawy jakości nauczania, w szczególności w

Position Paper

prywatnych placówkach szkolnictwa wyższego;


wprowadzenie specyficznych działań, takich jak praktyki zawodowe dla
naukowców

w przedsiębiorstwach,

w

celu

poprawy

partnerstwa między

placówkami edukacji a przedsiębiorstwami.
Ponadto Komisja Europejska podkreśla, że fundusze objęte WRS powinny przyczynić się do
następujących konkretnych celów:


wspieranie inwestowania w umiejętności oraz dostosowywania istniejących
umiejętności i kwalifikacji do wymogów stawianych przez przejście na gospodarkę
niskoemisyjną i bardziej odporną na zmianę klimatu,

 umożliwienie kształcenia i szkolenia poprzez otwarte i łatwo dostępne materiały
dydaktyczne on-line, otwarte praktyki edukacyjne on-line i korzystanie z otwartych
sieci.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 warunkuje realizację działań w ramach szkolnictwa wyższego w
trzech obszarach mających na celu:
1. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań (II.3.2) poprzez:
SRK 2020



i przyrodniczych) o wiedzę dotyczącą tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami,

(Strategia

form

Rozwoju Kraju
2020)

uzupełnienie programów studiów (szczególnie na kierunkach technicznych
finansowania

działalności

gospodarczej,

ochrony

praw

własności

intelektualnej


upowszechnienie wśród absolwentów wiedzy dotyczącej tworzenia i zarządzania
przedsiębiorstwami, różnych form finansowania działalności gospodarczej, ochrony
praw własności intelektualnej



wprowadzenie

na

uczelniach

jednostek

wspierających

przedsiębiorczość

akademicką
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2. Zapewnienie kadr dla B+R (II.3.3) poprzez:


poprawę jakości kształcenia na wszystkich etapach, wyposażenie uczniów w
możliwie najbardziej aktualną wiedzę umożliwiającą im funkcjonowanie we
współczesnej

cywilizacji;

rozwój

kreatywności,

gotowości

poszukiwania

oryginalnych rozwiązań, umiejętności współpracy; wspomaganie powstawania na
uczelniach,

w

miejsce

rozproszonych

specjalizacji

nauczycielskich,

wyspecjalizowanych centrów doskonałości


profilowanie uczelni w celu zapewnienia kadr zgodnych ze specjalizacją regionów

 działania na rzecz zwiększenia liczby studentów kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych


modernizację programów studiów w kierunku trans- i inter- dyscyplinarnym



wprowadzenie podstaw dla mobilności zawodowej między sektorem nauki i
biznesem



wprowadzenie mobilności jako reguły związanej z karierą naukową



dalsze wspieranie badań prowadzonych przez młodych naukowców



upowszechnienie zatrudniania na kontraktach zagranicznych ekspertów i
naukowców



systemowe rozwiązania wspierające podejmowanie i rozwijanie kariery naukowej



stworzenie warunków dla młodych naukowców zachęcających do pozostania
(przeciwdziałanie drenażowi mózgów) lub powrotu do kraju i kontynuowania
kariery naukowej

 budowę i implementację oraz ewaluację Krajowych Ram Kwalifikacji spójnych
z Europejskimi Ramami Kwalifikacji
3. Poprawę jakości kapitału ludzkiego (II.4.2) poprzez:
wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na uczeniu się praktycznym i
na elastycznych ścieżkach uczenia się, a na poziomie wyższym o profilu praktycznym promocja edukacji zawodowej i technicznej, itp.; stworzenie możliwości lepszej współpracy
między szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami; zapewnienie możliwości potwierdzenia
kompetencji uzyskanych w drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
KSRR (Krajowa

przewiduje realizację działań z zakresu szkolnictwa wyższego głównie w kontekście poprawy

Strategia

dostępu i podnoszenie jakości edukacji. W tym zakresie na poziomie wyższym poprzez

Rozwoju

podnoszenie jakości i efektywności kształcenia w wiodących ośrodkach akademickich; staże

Regionalnego)

dla uczniów i absolwentów szkół, wsparcie stypendialne, kierunki zamawiane połączone ze
stażami praktycznymi.
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Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego przewiduje szereg działań z zakresu szkolnictwa
wyższego przede wszystkim w ramach celów szczegółowych 1 i 5.
W zakresie działań związanych ze wzrostem zatrudnienia (cel 1) w szkolnictwie wyższym
zakłada się:


Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia
odpowiadającego na zmieniające się potrzeby rynku pracy, a także stworzenie
efektywnego systemu przejścia z edukacji (kształcenia i szkolenia) do zatrudnienia,



Dostosowanie nauki i kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy przez
zacieśnianie współpracy przedsiębiorstw ze sferą edukacji oraz umożliwienie
studentom praktycznej nauki w przedsiębiorstwach w ramach bardziej
rozwiniętego systemu praktyk zawodowych i staży.

Z kolei w celu podniesienia poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli (cel 5) w
szkolnictwie wyższym zakłada się:

 Poprawę jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozwój
kreatywności

i

innowacyjności

osób

uczących

się

(zindywidualizowanie

i odschematyzowanie kształcenia w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach,
ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na zdobywanie kompetencji kluczowych
SRKL (Strategia

i umiejętności współpracy),

Rozwoju

 Lepsze dopasowanie kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach do potrzeb

Kapitału

gospodarczych i społecznych, m.in. poprzez zwiększanie zaangażowania podmiotów

Ludzkiego)

gospodarczych i społecznych w procesy kształcenia i szkolenia,


Poprawę jakości edukacji na poziomie wyższym w warunkach jej masowości,

 Rozwój krajowego systemu kwalifikacji oraz systemu walidacji ( w tym
potwierdzania kompetencji nabytych również poza obszarem edukacji formalnej) i
systemów gromadzenia i

transferu osiągnięć edukacyjnych (spójnych z

europejskimi systemami ECVET i ECTS),

 Rozszerzanie stosowania narzędzi cyfrowych w kształceniu i szkoleniu,


Rozwijanie poradnictwa edukacyjno-zawodowego ułatwiającego poruszanie się
wśród zindywidualizowanych ofert kształcenia i szkolenia,



Propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów szkół
wyższych oraz wspieranie przedsiębiorczości młodych, w tym przedsiębiorczości
społecznej.

Należy ponadto podkreślić, że w tym kontekście SRKL określa szczegółowo realizację
specyficznych działań w obszarze szkolnictwa wyższego (które potencjalnie mogą znaleźć się
w zakresie interwencji EFS) t.j.:
Uzyskanie pełnej transparentności wyników uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym poprzez:

 Stworzenie profesjonalnego i powszechnie dostępnego systemu informacji o
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sytuacji na rynku pracy oraz o ofercie i jakości studiów,

 Wdrożenie skutecznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie
wyższym, opartego na ocenie efektów kształcenia.
Tworzenie bodźców dla dostosowywania ofert uczelni do potrzeb rynku pracy:

 Wdrożenie optymalnego modelu procesowej autonomii uczelni, uwzględniającego
zasadę dalszego zwiększania autonomii uczelni w zakresie określania procesu
kształcenia (w tym potrzebnych zasobów kadrowych etc.) przy jednoczesnym
podnoszeniu wymagań ewaluacyjnych i akredytacyjnych,

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

 Zwiększenie liczby absolwentów studiów na kierunkach ścisłych i technicznych
poprzez dalsze zwiększanie ich atrakcyjności.
Konieczność podniesienia jakości i dostępności do opieki zdrowotnej:


Dostosowanie modelu kształcenia kadr medycznych do prognozowanych potrzeb
systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w kontekście zmian demograficznych.

Wzmocnienie pozycji (uprzywilejowanie) i reforma studiów pierwszego stopnia:

 Ograniczenie masowości studiów drugiego stopnia i wzmocnienie pozycji studiów
pierwszego stopnia jako pełnowartościowych studiów wyższych, przygotowujących
do wejścia na rynek pracy i do uczenia się przez całe życie.
Studia pierwszego stopnia powinny wyposażać absolwentów w kompetencje kluczowe dla
sprostania podstawowym wymogom rynku pracy:


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

Zreformowane pod względem programowym, wyraźnie podzielone na programy o profilu
praktycznym i o profilu akademickim, studia pierwszego stopnia powinny stać się podstawą
wykształcenia Polaków na poziomie wyższym, wystarczającą dla zrealizowania ambicji i
potrzeb znakomitej większości uczestników szkolnictwa wyższego:


Promocja łączenia studiów z aktywnością zawodową (w niepełnym wymiarze czasu
pracy) oraz społeczną i obywatelską.

Studia niestacjonarne


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

Studia doktoranckie:


Diagnoza aktualnego modelu studiów doktoranckich i ich finansowania oraz ich
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dalsza reforma, co przyczyni się do poprawy jakości rozpraw doktorskich oraz
podniesienia relacji liczby bronionych doktoratów do liczby doktorantów,

 Wzrost mobilności (również międzynarodowej) kadry naukowej i studentów,


Wzmocnienie więzi uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki przewiduje możliwości działań
dotyczących szkolnictwa wyższego w dwóch wymiarach:
1. Wspierania mobilności kadr nauki i gospodarki poprzez:

 Promowanie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach (w tym MŚP) dla kadry
naukowej; wprowadzenie staży doktorskich i podoktorskich, współfinansowanych
przez uczelnię i przezprzedsiębiorstwa,

 Szersze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jako
SIEG
(Strategia
Innowacyjności
i Efektywności
Gospodarki)

narzędzia w promocji studiów niestacjonarnych (choć przy podobnej ofercie
dydaktycznej być może w dłuższym wymiarze czasowym), biorąc pod uwagę interesy
zarówno pracownika, jak i pracodawcy,

 Zwiększenie dostępności programów wspierania mobilności (np. obecny europejski
schemat Marie Curie a także przyszły europejski schemat Marii Skołodowskiej-Curie,
czy działające od dawna – Komisja Fulbrighta i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) oraz
stworzenie programu wyjazdowego dla młodych doktorów w zagranicznym ośrodku
naukowym. Osoby zdobywające doświadczenie zagraniczne poprawiają swoją
aktywność zawodową, uzyskują partnerów badawczych na przyszłość, mogą
pracować w najlepszych zespołach na świecie,

 Przepływ pracowników z biznesu do uczelni – włączenie praktyków w projekty
badawcze, a także w proces dydaktyczny.
2. Budowania kultury innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

10.2. Szkolnictwo wyższe: Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki
Warunki
ex-ante

na rzecz zwiększania poziomu osiągania wykształcenia na poziomie wyższym, jakości
i efektywności w zakresie określonym w art. 165 TFUE.
Spełnienie warunku jest uzależnione od przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Projekt

Szeroki i kompleksowy zakres działań w ramach szkolnictwa wyższego został przewidziany

Strategii

w Projekcie Strategii Perspektywa Uczenia się Przez Całe Życie. Wyzwania w zakresie uczenia

Perspektywa

się przez całe życie dla obszaru szkolnictwo wyższe zostały zdefiniowane w następujący
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sposób:
Cel 1. Kreatywność i innowacyjność osób.
Dostosowywanie treści oraz metod kształcenia i szkolenia do promowania kreatywności
i innowacyjności poprzez:


upowszechnienie modelu indywidualnego toku kształcenia na studiach wyższych

 pełne wdrożenie i kontynuacja reformy systemu szkolnictwa wyższego, mającej na
celu oparcie procesu kształcenia na efektach uczenia się, a także stworzenia dla
uczelni większych możliwości w zakresie konstruowania programów kształcenia
lepiej dopasowanych do potrzeb rynku pracy,

 stała ocena i ewentualna korekta podstaw programowych oraz rewizja programów
nauczania na uczelniach pod kątem eliminowania nadmiernej obszerności treści
kształcenia wraz z jednoczesnym podniesieniem oczekiwań co do efektów uczenia
się (wiedzy, umiejętności i postaw) osiąganych przez uczniów i studentów.
Dostosowywanie systemów oceniania kompetencji osób do promowania kreatywności
i innowacyjności:

Uczenia się
Przez Całe
Życie (LLL)

rzetelniejsza i bardziej wymagająca ocena efektów uczenia się uczelniach.

Przygotowywanie nauczycieli akademickich do stosowania metod i form organizacyjnych
sprzyjających kreatywności i innowacyjności:


kształcenie i doskonalenie nauczycieli akademickich do nowego modelu kształcenia
i szkolenia na rzecz uczenia się przez całe życie,



upowszechnienie wzorów społeczności stale uczącej się od siebie kadry
nauczającej,

 wdrażanie mechanizmów awansu zawodowego nauczycieli akademickich
uwzględniających między innymi efekty pracy mierzone wzrostem poziomu
kompetencji uczestników edukacji,
Kreowanie liderów kreatywności i innowacyjności w uczeniu się przez całe życie, w tym wśród
podmiotów gospodarczych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego:


określanie wzorów aktywnego uczenia się,



promowanie najlepszych wzorów edukacji pozaformalnej,



promowanie polskich wzorów innowacyjności i kreatywności w Europie,



wsparcie Akademickich Inkubatorów Innowacyjności.

Cel 2. Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji:
Opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu systematyzowania kwalifikacji z różnych
sektorów w Polsce i porównywania ich z kwalifikacjami w państwach UE (Krajowe Ramy
Kwalifikacji),
Wprowadzanie procedur oceny i potwierdzania osiągnięć osób uczących się pod kątem
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efektów uczenia się, tj. niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się, kształcenia i
szkolenia (stosowanie otwartego podejścia do nadawania kwalifikacji) m.in. poprzez:


tworzenie systemu potwierdzania kompetencji nabytych poza uczeniem się
formalnym,

Wdrażanie zmian umożliwiających uczniom gromadzenie i przenoszenie osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu zawodowym spójnych z założeniami Europejskiego systemu
gromadzenia i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
Cel 4. Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb zrównoważonej gospodarki, zmian na
rynku pracy i potrzeb społecznych.
Poprawa poziomu kompetencji kluczowych jako efektu kształcenia ogólnego, kształcenia i
szkolenia zawodowego oraz kształcenia na poziomie wyższym.
Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego:

 wprowadzanie elastycznych form kształcenia wyższego, dostosowanych do większej
aktywności zawodowej studentów poniżej 25 roku życia oraz do aktywności osób
w zaawansowanych etapach kariery,

 rozwijanie form tzw. trzeciej misji uczelni – profesjonalnych usług na rzecz firm,
urzędów i innych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych.
Modernizowanie systemu oceny osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym:

 otwarcie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego na ocenę i potwierdzanie
efektów uczenia się innego niż formalne, w tym na podstawie doświadczenia
zawodowego (system walidacji).
Dostosowanie modelu szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarczych i społecznych:

 stworzenie systemu bodźców publicznych, wspierających powstawanie i rozwój
uczelni oraz programów studiów o profilu praktycznym, realizujących inne (ale nie
mniej ważne) cele niż uczelnie i programy o profilu ogólnoakademickim,

 wzmocnienie wizerunku oraz promocja studiów pierwszego stopnia jako
pełnoprawnych studiów wyższych,

 wdrożenie na poziomie studiów pierwszego stopnia modelu szerokich studiów
multidyscyplinarnych (choć z dominantą w jednej dyscyplinie), kształcących
kluczowe kompetencje generyczne poszukiwane na rynku pracy lub umożliwiające
dostęp do szerokiej gamy studiów drugiego stopnia,


umożliwienie korzystania z oferty dydaktycznej uczelni osobom, które będą
uczestniczyć kursach i szkoleniach.

Rozwijanie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego przez całe życie (lifelong guidance).
Cel 5. Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu uczenia
się dorosłych.
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Tworzenie systemu potwierdzania

efektów uczenia się innego niż formalne (systemu

walidacji), jako podstawy nowoczesnego modelu edukacji dorosłych.

OPIS OSI PRIORYTETOWYCH I OBSZARÓW WSPARCIA

OŚ PRIORYTETOWA I: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI (38,3%
- SZACUNKOWY UDZIAŁ OSI PRIORYTETOWEJ W ALOKACJI PO WER)

Cel ogólny Osi

Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu

Priorytetowej

widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PRIORYTETY INWESTYCYJNE:
PRIORYTET INWESTYCYJNY: 8.4 Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego
W Polsce pomimo obserwowalnych zmian na przestrzeni ostatnich lat nadal sytuacja kobiet i
mężczyzn na rynku pracy jest różna. Jak pokazują dostępne dane, to kobiety są grupą narażoną na
większe bezrobocie, uzyskują niższe zarobki, doświadczają stereotypów związanych z płcią kulturowospołeczną - zwłaszcza w kwestii postrzegania przez pracodawców kobiet jako mniej dyspozycyjnych i
produktywnych pracowników (w związku z potencjalnym lub faktycznym macierzyństwem).
Partycypacja mężczyzn w dzieleniu obowiązków domowych pomimo wprowadzenia nowych
rozwiązań legislacyjnych (np. urlop ojcowski) jest relatywnie niska, z drugiej strony sami mężczyźni też
doświadczają stereotypowych zachowań i postaw, związanych z postrzeganiem ich jako osób od
których wymaga się większej mobilności i dyspozycyjności, co często utrudnia godzenie życia
zawodowego z prywatnym. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż jak pokazują badania,
pracodawcy nie są zainteresowani wprowadzaniem rozwiązań z zakresu godzenia życia zawodowego z
prywatnym, gdyż bardzo często nie widzą wymiernego efektu ekonomicznego tego typu działań.
Powyższe przykłady problemów występujących na rynku pracy w kontekście równości szans płci
wymagają podjęcia kompleksowych działań na poziomie ogólnokrajowym, a ich charakter powinien
być systemowy, ukierunkowany na realizację długofalowych reform polityk publicznych. Wszystkie
planowane działania stanowią jednocześnie bezpośredni instrument realizacji Krajowego Programu
Działań na Rzecz Równego Traktowania, który jest aktualnie przygotowywany przez Pełnomocnika
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Rządu ds. Równego Traktowania (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010, Nr254, poz.
1700;). Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania, określa cele i priorytety w
szczególności w zakresie: 1) podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w
tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady 2) przeciwdziałania naruszeniom zasady
równego traktowania; 3) współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

Priorytet
Inwestycyjny
Cel ogólny

8.4 Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia

1.Ograniczanie segregacji pod kątem płci i zwalczanie stereotypów
Cele szczegółowe

związanych z płcią na rynku pracy i w obszarze podnoszenia kwalifikacji

2.Poprawa możliwości łączenia życia zawodowego z prywatnym, poprzez
realizację systemowych działań w tym zakresie na poziomie krajowym

Oczekiwane efekty

do doprecyzowania na późniejszym etapie prac nad PO
 Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn wykonujących pracę o tej samej wartości

 Opracowywanie i wdrażanie zmian w zakresie równości szans płci na
poziomie legislacyjnym, w tym przygotowywanie projektów zmian
aktów prawnych.
 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu równości szans
kobiet i mężczyzn w administracji publicznej,
Przykładowe typy

 Badania, analizy, ekspertyzy w zakresie równości szans płci.

operacji

 Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania
dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia oraz
programów godzenia życia zawodowego z prywatnym;
 Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci
na rynku pracy;
 Opracowanie standardów i modeli opieki nad osobami zależnymi;
 Kampanie informacyjno-promocyjne z zakresu równości szans płci;
 Rozwój współpracy na rzecz równości szans płci;

Potencjalni
beneficjenci i grupy [należy ogólnie wskazać – zazwyczaj będzie to właściwy resort]
docelowe
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Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy – [jeżeli nie będzią stosowane w ramach PI]

finansowych
Wskaźniki produktu do doprecyzowania na późniejszym etapie prac nad PO.
Wskaźniki rezultatu do doprecyzowania na późniejszym etapie prac nad PO.
Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb

% wdrożenia systemu monitorowania równości szans płci na rynku pracy

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
Zasadniczym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej jest zdolność przedsiębiorstwa do bycia
elastycznym i zdolnym do zmian w zależności od wymagań rynku. Organizacje posiadające te
umiejętności mają przejrzystą wizję i strategię rozwoju, a także traktują zasoby ludzkie jako
najważniejsze zasoby organizacji. Jednocześnie brak zarządzania strategicznego oraz zintegrowanego
podejścia do kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla
jego długookresowej konkurencyjności. Potwierdzają to wyniki badań „Inteligentne organizacje –
zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników” [PARP, 2010] oraz „Procesy inwestycyjne i
strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu” [PARP, 2010]. Tymczasem zaledwie 12% przedsiębiorstw w
2

Polsce posiada strategię rozwoju w formie opracowanego dokumentu , a jedynie 11% małych i 26%
3

średnich przedsiębiorstw ma strategię zarządzania zasobami ludzkimi .
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyniki badania „Procesy inwestycyjne …”, przedsiębiorcom,
szczególnie sektora MMSP, niezbędna jest pomoc zewnętrzna w zakresie uświadomienia znaczenia i
nabycia kompetencji w obszarach zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.
Z uwagi na uniwersalność i wagę powyższych zadań będą one realizowane centralnie we współpracy z
samorządami wojewódzkimi.
Udział w kształceniu ustawicznym stanowi dla pracowników jeden z niezbędnych elementów
pozwalających na dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy. Tymczasem Bilans
Kapitału Ludzkiego [PARP 2012] wyraźnie wskazuje, iż 64% Polaków w wieku produkcyjnym w
ostatnich 12 miesiącach nie podniosło w żaden sposób swoich kompetencji. Blisko 50% z nich
stwierdziło, że nie uczestniczyło w kursach lub szkoleniach, ponieważ nie potrzebowali tego do pracy.
Innymi słowy pracodawcy od nich tego nie wymagali. Tak więc, z punktu widzenia polityk publicznych
niezbędne jest wzmocnienie działań mających na celu wzrost inwestycji w kapitał ludzki zarówno
przez przedsiębiorców jak i samych pracowników. Jednocześnie doświadczenia perspektywy 20074

2013 pokazują, że istnieje silny związek pomiędzy jakością usług edukacyjnych (rozwojowych) a
skłonnością przedsiębiorstw i pracowników do inwestowania w rozwój kompetencji. Kluczowym
wyzwaniem na kolejne lata jest zatem wypracowanie mechanizmów systemowych zapewniających
wysoką jakość usług edukacyjnych (rozwojowych) uwzględniających mechanizmy identyfikacji potrzeb
oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Pozwoli to ukierunkować ofertę edukacyjną (rozwojową)
skierowaną do pracowników i przedsiębiorców, a finansowaną ze środków publicznych na poziomie
regionalnym, na konkretne branże, sektory i zagadnienia gospodarcze oraz dostosować ją do
2

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2011.

3

Badania własne PARP w ramach projektu Inwestycja w kadry, PARP, Warszawa 2008.

4

Usługi edukacyjne (rozwojowe) - wszelkie działania które mają pozwolić na nabycie/uzyskanie/utrzymanie/wzrost

wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji ich uczestnika (osoby lub instytucji) lub zmianę jego postaw. Może to być np.
doradztwo, szkolenia, coaching, mentoring, staże, studia podyplomowe, seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia
indywidualne lub w miejscu pracy. Są to także działania mające na celu rozwój danego podmiotu poprzez świadczenie m.in.
usług doradczych lub mentoringowych lub też działań diagnostycznych (np. analiza potrzeb) lub wspierających wdrożenie
konkretnych rozwiązań. Nie odnosi się to jednak do działań inwestycyjnych.
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indywidualnych potrzeb jej odbiorców. Należy również wskazać, iż na jakość usług edukacyjnych
(rozwojowych) mają wpływ odbiorcy, a raczej ich wiedza w jaki sposób wybierać i czego oczekiwać od
dostawców usług edukacyjnych (rozwojowych) oraz sami dostawcy. W związku z powyższym
niezbędne jest realizacja działań systemowych dla obu tych grup.
Do realizacji strategii rządowych na rzecz rozwoju kraju niezbędne jest dostarczenie kadr
dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie inteligentnych specjalizacji. Dlatego też
przedsiębiorcy oraz ich pracownicy muszą otrzymać wsparcie na poziomie narzędziowym i
finansowym pozwalające na rozwój i wzmocnienie kompetencji w kluczowych dla gospodarki
obszarach. Będzie to jednym z najważniejszych narzędzi pobudzania rozwoju kapitału ludzkiego i jego
wykorzystania do tworzenia i dyfuzji innowacji.
Wsparcie usług rozwojowych w obszarze inteligentnych specjalizacji na poziomie centralnym powinno
odnosić się do przedsiębiorstw funkcjonujących lub planujących funkcjonowanie w sektorze
inteligentnej specjalizacji, w tych branżach/obszarach, które nie zostaną podjęte przez regiony.
Wielu przedsiębiorców, w szczególności z sektora MMŚP, w trakcie prowadzenia działalności
doświadcza trudności finansowych i zachwiania płynności. Należy jednak zauważyć, że nie muszą one
oznaczać nierentowności lub braku perspektyw rozwoju biznesu a być wynikiem nieoczekiwanych
zmian na rynku. Dlatego też działania państwa w obszarze przygotowania przedsiębiorstw do zmian
powinny koncentrować się także na zminimalizowaniu negatywnych skutków tych sytuacji.
Przystosowanie przedsiębiorstw do zmian wymaga po pierwsze wczesnej identyfikacji problemu oraz
podjęcia szybkich działań naprawczych, obejmujących nie tylko pracowników, którym grozi np.
zwolnienie, ale przede wszystkim pracodawcę. Należy zatem dokonać zmiany systemowej – podejście
interwencyjne powinno zostać zastąpione podejściem prewencyjnym.

Priorytet

8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do

Inwestycyjny

zmian

Cel ogólny

Poprawa dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

1.Podniesienie jakości zarządzania strategicznego w MŚP
2.Poprawa jakości i adekwatności usług świadczonych na rzecz
Cele szczegółowe

przedsiębiorstw i ich pracowników

3.Rozwój przedsiębiorstw w obszarze inteligentnych specjalizacji
zidentyfikowanych na poziomie krajowym

4.Budowa systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania
Oczekiwane efekty

1.Upowszechnienie planowania strategicznego w % MŚP
2.Stworzenie systemu standaryzacji jakości usług rozwojowych
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*Do doprecyzowania po ustaleniu przez IP zakresu działań systemowych.
1.Podniesienie jakości zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami
ludzkimi w MMŚP poprzez m.in.:
−

monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w zakresie
zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi, w tym
analiza trendów zachodzących w obszarze zarządzania strategicznego
oraz zarządzania zasobami ludzkimi;

−

wypracowanie we współpracy z partnerami społecznymi i
gospodarczymi opisu kompetencji do Polskiej Ramy Kwalifikacji w
zakresie zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami
ludzkimi;

−

opracowanie i przetestowanie we współpracy z partnerami
społecznymi oraz samorządami województw rozwiązań w zakresie
zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi
(wspólnie wypracowane rozwiązania zostaną przekazane
samorządom do wdrażania w ramach wydzielonej alokacji finansowej
– wsparcie bezpośrednie);

−

promowanie we współpracy z partnerami społecznymi, w tym

Przykładowe typy

samorządami województw zarządzania strategicznego i zarządzania

operacji

zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach;
2.Poprawa jakości i adekwatności usług edukacyjnych (rozwojowych) do
potrzeb przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw poprzez m.in.:
−

monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście
zapotrzebowania na rynku pracy, w tym analiza struktury kompetencji
na rynku pracy;

−

stworzenie standardu diagnozowania indywidualnych potrzeb
edukacyjnych (rozwojowych) MMŚP;

−

budowa i rozwój rejestru usług edukacyjnych (rozwojowych);

−

działania świadomościowe skierowane szczególnie do kadry
kierowniczej przedsiębiorstw i samych pracowników dotyczące
konieczności inwestycji w kapitał ludzki oraz wiedzy w jaki sposób
wybierać i czego oczekiwać od dostawców usług edukacyjnych
(rozwojowych);

−

zwiększenie kompetencji dostawców usług edukacyjnych
(rozwojowych) dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w
zakresie warsztatu trenerskiego, w obszarach merytorycznych
wskazanych jako istotne dla rozwoju gospodarki oraz w zakresie
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przygotowania i zarządzania usługą.
3.Rozwój przedsiębiorstw w obszarze inteligentnych specjalizacji
zidentyfikowanych na poziomie krajowym poprzez m.in.:
−

budowę i rozwijanie systemu wsparcia w obszarze inteligentnych
specjalizacji we współpracy z samorządami województw;

−

udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w obszarze
inteligentnych specjalizacji zidentyfikowanych na poziomie krajowym.

4.Budowa systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania poprzez
m.in.:
−

prowadzenie cyklicznych badań antycypacyjnych zmiany dynamiki
kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych, zachodzących na
poziomie określonych branż gospodarczych. Umożliwi to, dzięki
wczesnej identyfikacji problemu, uruchomienie przez rząd, jego
agendy lub władze samorządowe na wczesnym etapie działań
prewencyjnych oraz integrowanie działań stabilizujących sytuację
pracodawcy i pracowników (wczesne ostrzeganie);

−

zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które
odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej (szybkie
reagowanie) tj.: zapewnienie przedsiębiorcy, który znalazł się w
sytuacji kryzysowej, możliwości uzyskania wsparcia (doradczego oraz
inwestycyjnego) w celu opracowania i wdrożenia planu rozwoju
działalności/planu restrukturyzacji rozwojowej;

działania świadomościowe na rzecz przewidywania i radzenia sobie z
sytuacjami kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia porażki
biznesowej.
Beneficjenci: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo
Gospodarki
Grupy docelowe:
Potencjalni

-

podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich
pracowników (w tym instytucje szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze,

beneficjenci i grupy

ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia

docelowe

ustawicznego i praktycznego, organizacje pozarządowe)
-

instytucje otoczenia biznesu

-

partnerzy społeczni

-

przedsiebiorstwa i ich pracownicy
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Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
1. Liczba MŚP objętych wsparciem w programie w zakresie podniesienia
Wskaźniki produktu

jakości zarządzania strategicznego
2. Liczba instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości objętych
wsparciem w programie

Wskaźniki rezultatu

1. Stworzenie systemu kwalifikacji w obszarze inteligentnych specjalizacji
zidentyfikowanych na poziomie krajowym

Wskaźniki i
kluczowe etapy

Liczba MŚP objętych wsparciem w programie w zakresie podniesienia jakości

realizacji dla potrzeb zarządzania strategicznego
ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 8.6 aktywne i zdrowe starzenie się
Konieczność zwiększenia intensywności działań dotyczących przedłużania zdrowszego życia
zawodowego jest podkreślana w dokumentach strategicznych i zaleceniach Komisji Europejskiej oraz
w większości krajowych dokumentów o charakterze strategicznym, określających kierunki interwencji
publicznej.
Profilaktyka jest jednym z podstawowych zagadnień warunkującym działania na rzecz zdrowia
publicznego. Prowadzona konsekwentnie i długofalowo prowadzi do poprawy stanu zdrowia populacji
dzięki zmniejszeniu ryzyka wystąpienia choroby, a w przypadku jej wystąpienia umożliwia wczesne jej
rozpoznanie i szybkie podjęcie leczenia.
W ramach priorytetu inwestycyjnego wspierane będą przedsięwzięcia wypracowujące i wdrażające
system koordynacji działań w zakresie profilaktyki ukierunkowany na przeciwdziałanie chorobom
o najwyższym współczynniku zapadalności/hospitalizacji oraz umieralności oraz najwyższym
współczynniku absencji chorobowej. W tym zakresie wdrażane będą projekty profilaktyczne
o charakterze pilotażowym i testującym, pozwalające wypracować odpowiednie standardy działania,
jak również ogólnopolskie projekty edukacyjne i zachęcające do badań przesiewowych.
Kolejnym obszarem wymagającym zwiększonej interwencji jest przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom demograficznym. Zgodnie z prognozami demograficznymi dla Polski, w najbliższych latach
zasoby pracy gwałtownie się zmniejszą, przy jednoczesnym systematycznym wzroście grupy osób
w wieku poprodukcyjnym. Wynoszący w 2005 r. 15,43% odsetek osób w wieku 60/65 + wzrośnie
w Polsce w roku 2020 do 22,1% (8 367,9 tys. osób), a do roku 2035 do 26,7% (9 621,7 tys. osób).
Liczba osób w wieku 80+ będzie zwiększać się systematycznie i w 2015 r. osiągnąć może już prawie 1,5
mln (3,9 % ogółu ludności). W związku z tym, do najistotniejszych wyzwań dla systemu ochrony
zdrowia w kontekście zachodzących zmian demograficznych należą: wzrost zapotrzebowania na usługi
medyczne, w tym pielęgnacyjne, utrzymanie samodzielności osób w wieku podeszłym, wzmocnienie
instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi, wparcie rodzin osób starszych.
Priorytet
Inwestycyjny
Cel ogólny

Cele szczegółowe

8.6 aktywne i zdrowe starzenie się
Wspieranie wypracowania i wdrożenia rozwiązań systemowych na rzecz
aktywnego i zdrowego starzenia się

1.Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności
chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy

1. Wdrożenie X programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie
Oczekiwane efekty

wpływających na zasoby rynku pracy
*Do doprecyzowania po ustaleniu przez MPiPS/MZ zakresu działań
systemowych.
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 projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych
- zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający
współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami
Przykładowe typy

podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu

operacji

przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem;
 ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowego stylu życia;
 ogólnopolskie kampanie zachęcające do badań populacyjnych
Potencjalni beneficjenci:

Potencjalni

-

minister właściwy ds. zdrowia

-

Narodowy Fundusz Zdrowia

-

podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów
profilaktycznych (np. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytuty

beneficjenci i grupy
docelowe

badawcze podległe MZ)
Potencjalne grupy docelowe:
-

Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów profilaktycznych

-

Osoby objęte programami profilaktycznymi

-

Osoby objęte formami podnoszenia kwalifikacji

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy – [jeżeli nie będzią stosowane w ramach PI]

finansowych
Wskaźniki produktu

1. Liczba opracowanych i wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie
chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy

Wskaźniki rezultatu 1. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi
Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb

1. Liczba opracowanych i wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie
chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy

ram wykonania
Kategorie
interwencji
Kierunkowe zasady

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]
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wyboru projektów
lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w
tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników
Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy będzie największym
wyzwaniem w obszarze zatrudnienia w nowym okresie programowania Europejskiego Funduszu
Społecznego. Głównym celem jaki został postawiony na tym polu jest podniesienie efektywności
działań instytucji rynku pracy w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji w tym obszarze.
Zaproponowane rozwiązania systemowe mają na celu zwiększenie efektywności usług świadczonych
na rzecz klientów instytucji rynku pracy. Priorytet zakłada modernizację struktur organizacyjnych,
podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy, zastosowanie nowoczesnych technologii
komunikacyjnych i informacyjnych. Priorytet obejmie także modernizację systemu zarządzania
informacjami wykorzystywanymi w usługach rynku pracy. Powinien przyczynić się do wzmocnienia
efektywności działania instytucji rynku pracy oraz do ich profesjonalizacji.
Publiczne Służby Zatrudnienia oraz instytucje którym zlecane są działania aktywizacyjne stanowią
podstawowy element rynku pracy i od ich możliwości i kompetencji zależy efektywność udzielanego
wsparcia. Podejmowane działania mają za zadanie poprawę dostępności zindywidualizowanych usług
rynku pracy poprzez opracowanie systemowych zmian dotyczących modeli i standardów
wykorzystywanych w procesie aktywizacji bezrobotnych. (SRKL) W ramach podniesienia kwalifikacji
pracowników instytucji rynku pracy oraz ich dostosowania do systemowych zmian w polityce rynku
pracy szczególny nacisk został położony na doskonalenie usług pośrenictwa pracy, poradnictwa
zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, świadczonych przez służby zatrudnienia oraz
indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W dalszej
perspektywie wdrożone rozwiązania pozwolą na odejście od traktowania działań rejestracyjnych i
związanych z wypłatą świadczeń jako podstawowej funkcji instytucji rynku pracy, na rzecz aktywnego
pośrednictwa pracy. Zredefiniowane zostaną także zasady modelu współpracy z pracodawcami, którzy
są najlepszym źrodłem informacji dotyczących popytu na pracę.
Działania priorytetu będą wpisywać się w zakres zmian podjęty w ramach reformy ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2013 roku, która zmieniła podejście do poszukujących pracy
na bardziej indywidualne a nowa oferta profilowania bezrobotnych ma szansę działać bardziej
efektywnie dzięki skuteczniejszej identyfikacji problemów i potrzeb bezrobotnych. Zmiany już
zaproponowane mogą być wdrożone bardziej efektywnie dzięki środkom Europejskiego Funduszu
Społecznego. Poza powyższym istotną k westą jest wypracowanie nowych oraz udoskonalenie już
istniejących mechanizmów, które pozwolą na racjonalizacje systemu aktywizacji zawodowej osó b
bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Priorytet uwzględnia również wsparcie sieci EURES, w tym poprawę mobilności pracowników
wewnątrz Unii Europejskiej oraz personalizację i podniesienie jakości świadczonych usług. Dzięki
prawidłowej implementcji sieć ma szansę stać się efektywnym i wydajnym instrumentem
zatrudnieniowym.
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Priorytet
Inwestycyjny

Cel ogólny

8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w
tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności
pracowników
Podniesienie efektywności działań instytucji rynku pracy w odniesieniu do
zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

1.Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy
oraz ich dostosowanie do systemowych zmian w polityce rynku pracy, w tym:

a.

poprawa efektywności działań urzędów pracy (m.in. tworzenie metod,
narzędzi, technik pracy, badania, itp.)

b.

wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy m.in. poprzez szkolenia
pracowników publicznych służb zatrudnienia, opracowanie programów
szkoleń dla PSZ oraz pilotażowe szkolenia wg tych programów, tworzenie
zasobów informacyjnych; szkolenia, kursy, uzupełnienie wykształcenia
m.in. z rozwiązań systemowych, nowoczesnych instrumentów wsparcia,
korzystanie z innowacyjnych narzędzi i metod

2.Profesjonalizacja i rozwój usług, narzędzi i instrumentów rynku pracy
świadczonych na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejzej sytuacji (osoby
do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne,
korzystające z pomocy społecznej, posiadające dzieci do 6 roku życia,
niepełnosprawne), w tym:

Cele szczegółowe

a.

modernizacja instytucji rynku pracy zajmujących się wspieraniem
młodzieży poprzez poprawę efektywności struktur organizacyjnych oraz
systemów zarządzania uwzględniających współpracę z pracodawcami i
instytucjami szkoleniowymi oraz instytucjami pomocy społecznej,

b.

podwyższanie poziomu kompetencji i kwalifikacji kadry instytucji rynku
pracy działających na rzecz młodzieży

c.

wsparcie zatrudnienia osób młodych na rynku pracy poprzez
opracowanie i testowanie nowych rozwiązań i narzędzi dla aktywizacji
osob młodych

3.Zwiększenie udziału klientów Publicznych Służb Zatrudnienia
aktywizowanych przez agencje zatrudnienia

4.Rozwój, wzmocnienie i promocja instytucji dialogu społecznego
kształtujących politykę społeczną szczególnie politykę zatrudnienia oraz
pakty społeczne.
Oczekiwane efekty
Przykładowe typy

1. Uzyskanie kwalifikacji przez X pracowników instytucji rynku pracy
* Do doprecyzowania po ustaleniu przez IP zakresu dzialań systemowych
 wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie
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decyzji w zakresie prowadzonej polityki rynku pracy
 Wdrażanie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług
świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy
 opracowywanie standardów i modeli w zakresie modernizacji struktur
organizacyjnych instytucji rynku pracy oraz instytucji, którym zlecane są
usługi aktywizacyjne,
 podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy,
 modernizacja systemu gromadzenia i zarządzania informacjami
wykorzystywanymi w usługach rynku pracy
 wypracowanie rozwiązań dla zwiększenia efektywności aktywizacji
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 rozwiązania systemowe na rzecz rozwoju usług wspierających
zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób
operacji

niepełnosprawnych (m.in. opracowanie i rekomendacja nowych
rozwiązań prawnych, badania, analizy i testowanie rozwiązań)
 opracowanie i testowanie standardów kontraktowania usług
rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (badania, analizy,
stworzenie dobrych praktyk, wypracowanie rekomendacji i ich
przetestowanie, stworzenie modelu)

 wsparcie sieci EURES, w tym poprawa mobilności pracowników
wewnątrz Unii Europejskiej oraz personalizacja i podniesienie jakości
świadczonych usług, m.in. poprzez tworzenie i dystrybucję zasobów
informacyjnych, udział pracowników w międzynarodowych programach
w ramach EURES, koordynację systemu EURES w kraju (w tym kwestie
akredytacji jednostek EURES w związku z wprowadzeniem reformy);
realizację zadań w zakresie migracji zagranicznych.

Potencjalni

Potencjalni beneficjenci: Minister właściwy do spraw pracy,

beneficjenci i grupy Potencjalne grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego, publiczne
służby zatrudnienia, niepubliczne służby zatrudnienia
docelowe
Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy – [jeżeli nie będzią stosowane w ramach PI]

finansowych
Wskaźniki produktu Liczba pracowników instytucji rynku pracy, którzy zostali objęci wsparciem
Wskaźniki rezultatu Liczba pracowników instytucji rynku pracy, którzy podnieśli kwalifikacje po
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opuszczeniu programu
Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb

Liczba pracowników instytucji rynku pracy, którzy zostali objęci wsparciem

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 9.1 Aktywna integracja
Poprawa efektywności działań na rzecz ubóstwa i wykluczenia wymaga integracji polityk publicznych,
w szczególności polityk w obszare pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
rehabilitacji spóleczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji,
ekonomii społecznej, mieszkalnictwa, kurateli sądowej, systemu penitencjarnego i probacyjnego. W
związku z tym wspierane będą zmiany systemowe mające sprzyjać integracji/kosolidacji tych polityk
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w celu skutecznego przeciwdziałania ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu. To z kolei pociąga za sobą potrzebę realizacji działań systemowych na rzecz
lepszej koordynacji na poziomie krajowym polityk sektorowych i regioanalnych na rzecz włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa. Jednocześnie ze względu na wielość instytucji mających
wpływ/mogących mieć wpływ na poprawę sytuację osób i rodzin wykluczonych społecznie na
poziomie regionalnym i lokalnym konieczne są systemowe rozwiązania na rzecz koordynacji polityki
na rzecz włączenia i redukcji ubóstwa na poziomie regionalnym i lokalnym.
Dla zwiększenia skuteczności polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa niezbędna jej ukierunkowanie na zwiększanie zatrudnienia i samodzielności społecznej i
ekonomicznej poprzez dostarczanie kompleksowych, zintegrowanych i zindywidualizowanych usług
osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym i dotkniętym ubóstwem w celu ich
przywrócenia na rynek pracy i do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. W
związku z tym poprawa efektywności polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
jest uwarunkowana zmianami, które zapewnią (1) integrację usług, czyli współpracę wielu instytucji
świadczących różnorodne usługi na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
(2) indywidualizację usług, czyli dostosowanie usług do potrzeb poszczególnych osób i grup
dotkniętych lub zagrożonych różnorodnymi formami wykluczenia, w tym niejednokrotnie wykluczenia
wielokrotnego wynikającego z współistnienia kilku przesłanek. W tym kontekście kluczowe jest
opracowywanie systemowych rozwiązań mających na celu integrację i indywidualizację usług oraz ich
standaryzację a także nowych rozwiązań i standardów, które będą sprzyjały usamodzielnieniu
społecznemu i ekonomicznemu osób i rodziny dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Nowe rozwiązania i standardy powinny być dodatkowo ukierunkowane na wspieranie
deinstytucjonalizacji usług oraz rozwój rodzinnych i środowiskowych form wsparcia.
Kluczowe są też systemowe mechanizmy przenoszenia na poziom regionalny i lokalny rozwiązań i
narzędzi wypracowanych na poziomie krajowym, a także rozwiązania służące zapewnieniu
odpowiedniego wsparcia regionalnym aktorom w zakresie realizacji celów i zadań przewidzianych dla
krajowej polityki włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Niezbędne jest więc wprowadzenie i
udoskonalenie narzędzi służących przepływowi informacji i wymianie doświadczeń na poziomie
krajowym.
Dla poprawy efektywności polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa potrzebne są
zmiany w systemie świadczeń społecznych oraz nowe rozwiązania w systmeie podatkowym, które
bedą sprzyjały ograniczeniu zjawiska biedy i wykluczenia społecznego.
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Rozwiązania systemowe muszą dotyczyć także badania skuteczności polityki na rzecz włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa na wszystkich poziomach od lokalnego, przez regionalny, aż do
krajowego. Oznacza to konieczność wypracowania i realizacji systemowych mechanizmów, które
pozwolą w sposób stały i systematyczny monitorować i oceniać skuteczność poszczególnych działań i
narzędzi, jak również całej polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Konieczne
jest także rozwijanie i upowszechnienie metod pomiaru kosztów zaniechania określonych działań
społecznych, w tym działań zapobiegawczych.
Przeprowadzenie powyższych zmian w polityce na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
wymaga podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i
organizacji obywatelskich działających na rzecz osób ubogich i wykluczonych (w tym m.in. kadr
pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i systemu pierczy zastępczej, kadr działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, kadr działających na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecnym, kadr służby więziennej) a także wprowadzenia systemowych zmian w zakresie kształcenia
tych kadr.

Priorytet
Inwestycyjny
Cel ogólny

9.1 Aktywna integracja
Poprawa skuteczności i efektywności polityki publicznej w obszarze włączania
społecznego i zwalczania ubóstwa

1.Wzmocnienie koordynacji na rzecz realizacji polityki publicznej w
obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa
2.Rozwój narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w zakresie
prowadzenia polityki na rzecz włączenia społecznego i ubóstwa
Cele szczegółowe

3.Poprawa efektywności świadczeń socjalnych i wykorzystnie systemu
podatkowego na rzecz walki z ubóstem

4.Wprowadzenie zmian systemowych na rzez integracji, indywidualizacji i
standaryzacji usług na rzecz włączania społecznego i ubóstwa

1.Podniesienie kwalifikacji przez X osób stanowiących kadrę pomocy i
Oczekiwane efekty

integracji społecznej w zakresie świadczenia zintegrowanych i
zindywidualizowanych usług
* Do doprecyzowania po ustaleniu przez MPiPS zakresu działań systemowych.

Przykładowe typy
operacji

 wypracowanie rozwiązań systemowych i przygotowanie zmian
systemowych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

 wypracowanie standardów usług na rzecz zwalczania i zapobiegania
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
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 wypracowanie rozwiązań systemowych na rzecz koordynacji polityk
publicznych sektorowych i regionalnych na rzecz efektywnego
zwalczania i zapobiegania wykluzeniu społęcznego

 wypracowanie rozwiązań systemowych, mających na celu
integrowanie, indywidualizację i standaryzację usług na rzecz
usamodzielnienia społecznego, zawodowego i ekonomicznego
osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz społeczności marginalizowanych
 wypracowanie modelu systemu podatkowego i świadczeń
socjalnych wspierających aktywność zawodową i ograniczających
ubóstwo
 opracowanie i wdrożenia narzędzi wspierających podejmowanie
decyzji w zakresie prowadzonej polityki społecznej,
wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiąząń na rzecz
moniotorowania i badania efektywności poszczególnych
instrumentów i całej polityki w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa,
 podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społeczne w zakresie
raealizacji działań na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
Beneficjeni: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo
Potencjalni
beneficjenci i grupy
docelowe

Sprawiedliwości,

Ministerstwo

Administracji

i

Cyfryzacji,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społeccznej,
Grupy docelowe: publiczne i niepubliczne instytucje działające na rzecz osób,
rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk
publicznych i polityk regionalnych w zakresie włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

1. Liczba pracowników stanowiących kadrę pomocy i integracji społecznej,
którzy zostali objęci wsparciem
1. Liczba pracowników stanowiacych kadrę pomocy i integracji społecznej,
którzy podnieśli kwalifikacje po opuszczeniu programu
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Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb



Liczba pracowników stanowiących kadrę pomocy i integracji społecznej,
którzy zostali objęci wsparciem

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
PRIORYTET INWESTYCYJNY: 9.3 zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne,
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
Dla zwalczania dyskryminacji na rynku pracy kluczowe jest stworzenie środowiska prawnego
sprzyjającego realizacji polityki równego traktowania, a także upowszechnianie informacji o
rozwiązaniach prawnych sprzyjających równości, dostępności i pełnemu uczestnictwu w rynku pracy
wszystkich osób bez względu na ich wiek, niepełnosprawność oraz pochodzenie narodowe i etniczne.
Niezbędne jest tworzenie rozwiązań systemowych na rzecz skutecznej polityki antydyskryminacyjnej
sprzyjającej zatrudnieniu, w szczególności niezbędne są działania na rzecz zapewnienia pełnej
dostępności i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych i osób
starszych.
Z punktu widzenia planowania i realizacji polityki antydyskryminacjyjnej związanej z zatrudnieniem
niezwykle ważne jest tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie monitorowania i badania różnych
form dyskryminacji oraz opracowanie narzędzi do oceny skuteczności polityki państwa w tym
obszarze.
Ważnym aspektem w polityce na rzecz zwalczania dyskryminacji na rynku pracy jest edukacja, dlatego
niezbędne jest wypracowanie systemowych rozwiązań na

rzecz wysokiej jakości edukacji

antydyskryminacyjnej i standardów edukacji w tym zakresie, a także działania edukacyjne silnie
ukierunkowane na przeciwdziałanie poszczególnym rodzajom

dyskryminacji, która utrudnia lub

uniemożliwia podejmowanie zatrudnienia. Działania w zakresie edukacji antydyskrymiancyjnej muszą
być uzupełniane działaniami świadomościowymi na temat różnych form dyskryminacji na rynku pracy.
Priorytet
Inwestycyjny

Cel ogólny

9.3 zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną
Zmniejszenie

dyskryminacji

na

rynku

pracy

ze

względu

wiek,

niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne
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1.opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz zmniejszenia
dyskryminacji na rynku pracy, w tym rozwiązań na rzecz badania
efektywności polityki antydyskryminacyjnej służącej wzrostowi zatrudnienia i
poprawie jego jakości

2.opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz kształcenia w
Cele szczegółowe

zakresie antydyskryminacij w obszarze zatrudnienia oraz zwiększenie
kompetencji do realizacji polityki antydyskryminacyjnej służącej wzrostowi
zatrudnienia i poprawie jego jakości

3.zwiększenie świadomości na temat różnych form dyskryminacji na rynku
pracy oraz promowanie równości, dostępności i pełnego uczestnictwa w
rynku pracy
Oczekiwane efekty

* Do doprecyzowania po ustaleniu przez MPiPS zakresu działań systemowych.
 tworzenie rozwiązań systemowych na rzecz równości, dostępności i
pełnego uczestnictwa w rynku pracy wszystkich osób bez względu na
ich płeć, wiek, niepełnosprawność oraz pochodzenie narodowe i
etniczne
 tworzenie rozwiązań systemowych na rzecz oceny polityki publicznej w

Przykładowe typy

obszarze antydyskryminacji na rynku pracy

operacji

 rozwiązania systemowe na rzecz poprawy kwalifikacji grup
zawodowych o charakterze strategicznym dla realizacji polityki równych
szans na rynku pracy
 kampanie promujące równe traktowanie na rynku pracy i rozwiązania
służące równości, dostępności i uczestnictwu osób w rynku pracy
Beneficjenci: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznik Praw
Obywatalskich,

Potencjalni
beneficjenci i grupy
docelowe

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo

Administracji i Cyfryzacji, (minister właściwy ds. pracy, zabezpieczenia
społecznego, wyznań narodowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych),
organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy
Grupy docelowe: podmioty publiczne i niepubliczne, których działania lub
zachowania mają wpływ na dyskryminację ze względu na wiek, płeć,
niepełnosprawność, pochodzenia narodowe i etniczne

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
Wskaźniki produktu

1.
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Wskaźniki rezultatu

1.

Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb



ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 9.4 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
W kontekście zmian demograficznych kluczowe jest wypracowanie nowych rozwiązań systemowych i
stadardów w zakresie usług zdrowotnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (w tym
dzieci i seniorów), uwzględniających aspekty opieki medycznej, które będą w stanie sprostać
wyzwaniom demograficznym,

Nowe rozwiązania powinny być dodatkowo ukierunkowane na

wspieranie deinstytucjonalizacji usług.

Priorytet

9.4 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w

Inwestycyjny

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel ogólny

Zmniejszenie niekorzystnych następstw na rynku pracy wynikających ze zmian
demograficznych
1. Stworzenie rozwiazań systemowych w zakresie usług zdrowotnych i usług
opiekuńczych dla osób niesamodzielnych
2. Poprawa jakości usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych

Cele szczegółowe

3. Zmniejszenie niekorzystnych następstw na rynku pracy wynikających ze
zmian demograficznych poprzez wdrożenie w systemie ochrony zdrowia
rozwiązań wspierających rodzicielstwo oraz skierowanych na potrzeby osób
starszych
Uzyskanie kwalifikacji przez X pracowników zajmujących się hospitalizacją osób

Oczekiwane efekty

starszych
* Do doprecyzowania po ustaleniu przez MPiPS zakresu działań systemowych.

Przykładowe typy
operacji

 Opracowanie rozwiązań systemowych na rzecz usług opiekuńczych nad
osobami zależnymi, w tym rozwiązań na rzecz deinstytucjonalizacji tych
usług
 Wypracowanie standardów usług w zakresie usług opiekuńczych wobec
osób zależnych
 wsparcie, w tym podmiotów leczniczych, w zakresie tworzenia i
rozwoju alternatywnych form opieki nad osobami starszymi oraz opieki
rodzinnej i środowiskowej (wypracowanie rozwiązań systemowych i
standardów usług)
 kształcenie kadr do opieki nad osobami niesamodzielnymi
 szkolenia oraz doradztwo w zakresie dostosowania szpitali/oddziałów
do odpowiedniego standardu hospitalizacji osób starszych oraz
pilotażowa realizacja projektów wspierających zakup niezbędnego
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wyposażenia
 działania na rzecz poprawy stanu zdrowia noworodków i dzieci na
wczesnym etapie ich życia
Potencjalni

Beneficjeni: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, ,

beneficjenci i grupy Grupy docelowe: podmioty świadczące usługi na rzecz osób niesamodzielnych,
docelowe
podmioty lecznicze
Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
Wskaźniki produktu 1. Liczba osób zatrudnionych objętych wsaprciem
Wskaźniki rezultatu

1. Liczba pracowników uzyskujących kwalifikacje w zakresie hospitalizacji osób
starszych po opuszczeniu programu

Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb

Liczba osób zatrudnionych objętych wsparciem

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 9.5 wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Dla zwiększenia skuteczności polityki publicznej w zakresie zwiększania zatrudnienia oraz zwalczania
wykluczenia społecznego i ubóstwa kluczowe znaczenie ma rozwój sektora ekonomii społecznej, w
tym przedsiębiorczości społecznej. Niezbędne jest więc tworzenie sprzyjających warunków dla
rozwoju tego sektora na wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym.
Poprawa efektywności polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej wymaga wzmocnienia
krajowej koordynacji działań w ramach sektora ekonomii społecznej, zwłaszcza, że ekonomia
społeczna jest instrumentem o charakterze horyzontalnym, możliwym do wykorzystania w realizacji
celów różnych polityk sektorowych i polityk regionalnych. Niezbędne są działania koordynacyjne,
które zapewnią włączanie ekonomii społecznej w polityki sektorowe (m. in. zatrudnienia, pomocy
społecznej, integracji społecznej, kapitału społecznego, przedsiębiorczości) oraz regionalne.
Niezbędne jest także wypracowanie i wdrażania rozwiązań systemowych oraz podejmowanie
skoordynowanych działań w zakresie transmisji celów polityki krajowej na poziom regionalny oraz
zapewniania odpowiedniego wsparcia regionalnym aktorom w zakresie realizacji celów i zadań
przewidzianych dla polityki krajowej. Kluczowe są też systemowe mechanizmy przenoszenia na
poziom regionalny rozwiązań i narzędzi wypracowanych na poziomie krajowym. Szczególnie ważne w
kontekście koordynacji rozwoju ekonomii społecznej jest zapewnienie sprawnego przepływu
informacji

na

linii

centrum-regiony

oraz

regiony-centrum

oraz

wymiana

doświadczeń

międzyregionalnych (w szczególności w zakresie: wspierania rozwoju ekonomii społecznej, wdrażania
rozwiązań systemowych, realizacji celów rozwojowych za pomocą ekonomii społecznej). Niezbędne
jest więc wprowadzenie i udoskonalenie narzędzi służących przepływowi informacji i wymianie
doświadczeń na poziomie krajowym. Wypracowywane rozwiązania koordynacyjne muszą odnosić się
nie tylko do polityk regionalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, ale także do polityk
sektorowych, w których należy wzmacniać rolę ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości
społecznej. Włączanie ekonomii społecznej do polityk sektorowych i regionalnych i rozwój sektora nie
jest możliwy bez wypracowania systemowych rozwiązań na rzecz upowszechniania wiedzy o ekonomii
społecznej oraz koordynacji regionalnych i lokalnych mechanizmów służących promocji ekonomii
społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Niezbędne jest także wdrożenie systemowych rozwiązań
na rzecz kształcenia w obszarze ekonomii społecznej, a także wyposażenie w wiedzę nt. ekonomii
społecznej przedstawicieli administracji publicznej oraz kadr zajmujących się aktywizacją społecznozawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Konieczne jest wypracowania i realizacji systemowych mechanizmów, które pozwolą monitorować i
oceniać skuteczność poszczególnych działań i narzędzi, jak również całej polityki w obszarze ekonomii
społecznej. Działania te są niezbędne do kreowania i koordynacji polityki krajowej w zakresie ES.
Kolejną kwestią, która wymaga interwencji EFS jest wypracowanie rozwiązań systemowych służących
tworzeniu przyjaznych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i
lokalnym. Dotyczy to zarówno otoczenia prawnego, jak i środowiska pozalegislacyjnego. W
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szczególności ważne jest tworzenie na poziomie krajowym warunków do realizacji przez sektor
ekonomii społecznej i przedstiębiorstwa społeczne usług użyteczności publicznej.
Kwestią kluczową jest zapewnienie dostępu do finansowania zwrotnego dla przedsiębiorstw
społecznych, w szczególności rozwijane będą instrumenty pożyczkowe oraz uruchomione zostanie
wsparcie w postaci poręczeń dla przedsiębiorstw społecznych.
Priorytet
Inwestycyjny

9.5 wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Poprawa skuteczności polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej i

Cel ogólny

wzrost znaczenia ekonomi społecznej w politykach sektorowych , regionalnych i
lokalnych

1. wzmocnienie koordynacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w
tym w zakresie sektorowych polityk publicznych i polityk
regionalnych
2. poprawa rozwiązań na rzecz monitorowania i badania efektywności
Cele szczegółowe

polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej
3. stworzenie trwałych mechanizmów zwiększających dostęp do kapitału
zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej
4. tworzenie warunków do rozwoju sektora ekonomii społecznej

1.Objęcie wsparciem w postaci zwrotnych instrumentów finansowych X
przedsiębiorstw społecznych
Oczekiwane efekty

2.Wdrożenie standardów usług na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w X
instytucjach wspierających ekonomię społeczną
* Do doprecyzowania po ustaleniu przez MPiPS zakresu działań systemowych.

Przykładowe typy
operacji

 Tworzenie, rozwijanie i wdrażania mechanizmów zapewniania
spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii
społecznej

 Tworzenie i rozwijanie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii
społecznej i przedsiębiorczości społecznej, mających na celu stworzenie
przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym do
realizacji przez sektor ekonomii społecznej usług użyteczności
publicznej
 Wypracowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowanych na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (np. systemy pożyczkowe i
poręczeniowe)
 Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz monitorowania
i oceny efektywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszare
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ekonomii społecznej; gromadzenie i analiza informacji oraz danych na
temat sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
poprzez stworzenie systemu i narzędzi gromadzenia danych i
monitoringu w tym obszarze
 Tworzenie standardów uslug na rzecz ekonomii społecznej m. in. usług
wsparcia ekonomii społecznej
 Tworzenie krajowych partnerstw i sieci wsparcia dla ekonomii
społecznej
 Tworzenie systemowych mechanizmów upowszechnienia wiedzy w
zakresie ekonomii społecznej oraz koordynacji regionalnych i lokalnych
mechanizmów służących promocji ekonomii społecznej i
przedsiębiorczości społecznej
Beneficjenci: Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne, Bank Gospodarstwa
Krajowego
Potencjalni
beneficjenci i grupy
docelowe

Grupy docelowe: MPiPS, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, instytucje
wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji
społecznej oraz instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego i
ich jednostki, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
przedsiębiorstwa
Planowane jest wykorzystanie instrumentów finansowych na rzecz rozwoju

Planowane

i wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych. Planowany jest

wykorzystanie

rozwój systemu pożyczkowego (uruchomionego pilotażowo w perspektywie

instrumentów

finansowej 2007-2013) oraz wprowadzenie systemu poręczeniowego.

finansowych

Menadżerem instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych
będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Liczba przedsiebiorstw społecznych, które skorzystały ze zwrotnych
instrumentów finansowych

Wskaźniki produktu

2. Liczba osób zatrudnionych objętych wsparciem
Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki i

1. Liczba instytucji wspierajacych ekonomię społeczną, w których wdrożono
standardy usług na rzecz rozwoju ekonomii społecznej


Wypracowanie koncepcji funkcjonowania zwrotnych instrumentów

kluczowe etapy

finansowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej

realizacji dla potrzeb 
ram wykonania

Liczba przedsiebiorstw społecznych, które skorzystały ze zwrotnych
instrumentów finansowych
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Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
System edukacji w Polsce stoi przed wyzwaniami jakie niesie ze sobą rozwój gospodarki opartej na
wiedzy. Zapewnienie wzrostu gospodarczego oraz poprawa zatrudnienia nie byłyby możliwe bez
zwiększenia skali i efektywności inwestycji w kapitał ludzki, w tym zawłaszcza inwestycji w zwiększenie
poziomu i jakości wykształcenia na każdym etapie edukacyjnym.
Na przełomie ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost wartości edukacji oraz aspiracji edukacyjnych
społeczeństwa. Istotnym zagadnieniem pozostaje nadal systematyczne podnoszenie jakości edukacji,
tak by sprzyjała ona rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy. Zmiany w tym zakresie,
konsekwentnie wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 2004 roku. W tym
kontekście niezbędne jest dalsze wdrażanie zmian w systemie oświaty, ukierunkowanych na
podwyższanie jego jakości oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych sprzyjających jego
modernizacji. Jednocześnie celem tych działań powinno być stworzenie warunków dla nowoczesnego
nauczania w ramach systemu oświaty, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących
w gospodarce.
Priorytet zakłada z jednej strony wsparcie systemu oświaty w zakresie podwyższenia jakości pracy
szkół, w tym zwiększenia ich funkcji społecznych, z drugiej koncentruje się na działaniach
ukierunkowanych na rozwój nowoczesnego nauczania .
Jednym z wyzwań, na którym koncentruje się priorytet jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań
umożliwiających rozwijanie aktywnego i praktycznego uczenia się, w tym wykorzystywania
nowoczesnych technologii w nauczaniu, jako elementu sprzyjającego rozwijaniu kreatywności i
innowacyjności wśród uczniów. Dostosowaniu oferty edukacyjnej do zmian zachodzących na rynku
pracy będą służyć prace nad modernizacją treści i metod kształcenia ogólnego, w tym doskonalenie
podstaw programowych oraz programów nauczania opartych na efektach uczenia się.
Wsparcie w ramach Priorytetu powinno koncentrować się również na wzmocnieniu systemu
wspierania szkół i placówek ukierunkowanego na ich rozwój. Zakłada się wprowadzenie trwałych
rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego oraz
systemu egzaminów zewnętrznych. Jednocześnie Priorytet powinien przyczynić się do wzmocnienia
zdolności systemu oświaty, w tym zwłaszcza jego głównych aktorów do wykorzystywania wyników i
wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych.
Priorytet będzie wspierał również modernizację mechanizmów i procesów zarządzania oświatą, co ma
przyczynić się do zwiększenie ich efektywności. Jednocześnie przewiduje się wypracowanie
systemowych rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie kadry zarządzajacej oświatą w zakresie
podwyższania kluczowych kwalifikacji i umiejętności istotnych z punktu widzenia priorytetów krajowej
polityki oświatowej Konieczność wsparcia ww. grupy docelowej z poziomu krajowego wynika z
potrzeby zagwarantowania jednolitych standardów kształcenia, w kierunkach zgodnych z polityką
oświatową.
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Priorytet
Inwestycyjny

10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego
Stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania

Cel ogólny

w ramach systemu

oświaty,, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w
gospodarce

1.Zwiększenie efektywności systemu zapewniania wysokiej jakości pracy
szkół

2.Zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej oświatą, w tym w
szczególności dyrektorów szkół
Cele szczegółowe

3.Rozwój nowoczesnego nauczania poprzez modernizacje treści kształcenia
oraz rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się, w tym
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich
etapach kształcenia

1.Zwiększenie o X liczby szkół objętych wsparciem w związku z wynikami
przeprowadzonej ewaluacji
Oczekiwane efekty

2. Uzyskanie kwalifikacji przez X pracowników systemu oświaty
3.Zwiększenie o X liczby nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii
*Do doprecyzowania po ustaleniu przez IP zakresu działań systemowych
 opracowanie systemowych rozwiązań wspierających wykorzystywanie
nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
 modernizacja treści i metod kształcenia, w tym doskonalenie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego , w
tym opracowanie modelowych programów nauczania,
 budowanie systemu rozwijania kompetencji w zakresie matematyki,

Przykładowe typy
operacji

informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez
całe życie,
 opracowanie standardów uczenia się aktywnego i praktycznego na
wszystkich poziomach kształcenia,
 tworzenie warunków do stosowania w nauczaniu i wychowaniu metod
sprzyjających kształtowaniu kreatywności oraz innowacyjności uczniów,
 wsparcie działań instytucji nadzoru pedagogicznego,
 modernizacja systemu przygotowywania, przeprowadzania i organizacji
egzaminów zewnętrznych,
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 zwiększenie zdolności systemu edukacji do wykorzystywania wyników i
wniosków z badań i ewaluacji edukacyjnych oraz przygotowanie szkół i
placówek do korzystania z tych wyników,
 integracja i rozwijanie baz danych dotyczących systemu oświaty,
 wspieranie zarządzania w oświacie, w tym zapewnienie rozwoju
kompetencji kadry kierowniczej oświaty, w tym stworzenie platformy
wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń,
 wypracowanie systemowych rozwiązań wspomagających szkołę w
realizacji celów edukacyjnych,

 podwyższanie kwalifikacji i umiejętności kadr systemu oświaty
(nauczycieli) w zakresie kluczowych umiejętności z punktu widzenia
priorytetów krajowej polityki oświatowej (np. kompetnecje ICT)
 wzmocnienie systemu wspierania szkół i placówek ukierunkowanego
na ich rozwój
 rozwijanie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych
Beneficjenci: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
KOWEZiU, Instytut Badań Edukacyjnych, Centralna i Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Grupy docelowe:
Potencjalni
beneficjenci i grupy
docelowe

Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
Nauczyciele
Pracownicy administracji oświatowej
Pracownicy Kuratoriów oświaty i innych instytucji realizujące nadzór
pedagogiczny
Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe
Szkoły i placówki oświatowe

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy – [jeżeli nie będzią stosowane w ramach PI]

finansowych
Wskaźniki produktu •

Liczba szkół objętych wsparciem

•

Liczba pracowników systemu oświaty, którzy zostali objęci wsparciem

•

Liczba nauczycieli, którzy zostali objęci wsparciem, w tym w zakresie
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kompetencji ICT
•

Liczba szkół, które w wyniku wsaprcia uzyskały satysfakcjinujące wyniki
ewaluacji

Wskaźniki rezultatu

•

Liczba pracowników systemu oświaty uzyskujących kwalifikacje po
opuszczeniu programu

•

Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii

Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb
ram wykonania
Kategorie
interwencji

Liczba szkół objętych wsparciem
Liczba pracowników systemu oświaty, którzy zostali objęci wsparciem
Liczba nauczycieli, którzy zostali objęci wsparciem, w tym w zakresie
kompetencji ICT
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie
umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy
Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka jest brak kultury uczenia się przez
całe życie, który przekłada się na niską jakość kapitału ludzkiego oraz konkurencyjność polskich
przedsiębiorstw. Polska, ma jeden z najniższych wskaźników uczestnictwa osób dorosłych w
kształceniu ustawicznym w całej Unii Europejskiej. Badania prowadzone w 2012 r. pokazują, że 37%
Polaków nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach
kształcenia pozaformalnego. Konieczne jest zatem podjęcie działań systemowych, które wpłyną na
upowszechnienie idei kształcenia przez całe życie oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców
inwestowaniem w kwalifikacje pracowników.
Powszechnie obserwowanym zjawiskiem jest również brak współpracy systemu oświaty i środowisk
akademickich z przedsiębiorcami w zakresie wspólnego definiowania kierunków kształcenia zgodnych
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Określanie programów kształcenia zawodowego i
wyższego powinno odbywać się przy aktywnym udziale pracodawców jako praktyków kreujących
rynek pracy. Prowadzone badania pokazują, że współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami jest
incydentalna i chaotyczna, zaś sami pracodawcy nie dostrzegają korzyści w podejmowaniu tego typu
działań. Tylko 5% przedsiębiorstw współpracuje z uczelniami wyższymi, zaś prawie połowa nie jest
zainteresowana żadną formą współpracy z systemem edukacji.
Niezbędne jest zatem wdrożenie systemowych rozwiązań, które usprawnią przedsiębiorstw z
instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi, w tym m.in. stworzenie platformy współpracy
przedstawicieli zainteresowanych środowisk na rzecz wspólnego definiowania kierunków kształcenia i
podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki.
Potrzeba modernizacji krajowego systemu kwalifikacji wynika również z zaleceń Parlamentu
Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się
przez Całe Życie Kompleksowa reforma krajowego systemu kwalifikacji wymaga wdrożenia dwóch
nowych rozwiązań: Polskiej Ramy Kwalifikacji i Krajowego rejestru kwalifikacji. Wdrożenie nowego
systemu oznacza położenie głównego nacisku na efekty uczenia się a nie na sam proces nauki i
zdobywania umiejętności. Podejście to wymusza zmiany w systemie edukacji formalnej i
pozaformalnej pod jej kątem lepszego dopasowania do rzeczywistych potrzeb pracowników i
pracodawców, a także zintegrowanie systemu kształcenia ustawicznego osób dorosłych z krajowym
systemem kwalifikacji.
W ramach priorytetu wspierane będzie kształcenie kadr istotnych z punktu widzenia realizacji celów
Programu. Wśród tych grup znajdują się kadry medyczne i kadry oświaty. Kadry medyczne w Polsce
charakteryzuje niski, w porównaniu do średniej europejskiej, wskaźnik liczby poszczególnych grup
zawodów medycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Kształcenie kadr medycznych, a w
konsekwencji zaspokajanie społecznego zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi medyczne oraz
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rozwój medycznego rynku pracy poprzez tworzenie i utrzymywanie tzw. białych miejsc pracy, należy
do kwestii o znaczeniu priorytetowym dla obszaru ochrony zdrowia w Polsce.
Priorytet
Inwestycyjny

10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie
umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy
Wdrożenie elastycznego systemu nabywania i potwierdzania kwalifikacji w

Cel ogólny

kontekście uczenia się przez całe życie, poprzez systemowe powiązanie
kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy i rozwój nowych form
organizacyjnych uczenia się dorosłych

1.Wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz usprawnienia współpracy
przedstawicieli pracodawców z sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej

2.Wzrost świadomości pracodawców w zakresie korzyści płynących z
zaangażowania w kształcenie pracowników

3.Zwiększenie dostępu uczniów do informacji edukacyjno-zawodowej o
możliwościach dalszego kształcenia i uczenia się, zintegrowanej z informacją
Cele szczegółowe

o rynku pracy

4.Zwiększenie udziału pracodawców w modernizacji treści i metod
kształcenia zawodowego oraz w procesie kształcenia i egzaminowania

5.Rozwój systemu uczenia się dorosłych zgodnie z ideą uczenia się przez całe
życie, z wykorzystaniem narzędzi krajowego systemu kwalifikacji

6.Dostosowanie systemu kształcenia kadr medycznych do potrzeb
społeczno-gospodarczych kraju
1. Wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz usprawnienia współpracy
przedstawicieli

pracodawców

z

sektorem

edukacji

formalnej

i

pozaformalnej
2. Zwiększenie o X liczby szkół udzielających doradztwa zawodowego dla
uczniów
Oczekiwane efekty

3. Zmodernizowanie treści i metod kształcenia zawodowego z udziałem
pracodawców
4. Funkcjonowanie zintegrowanego rejestru kwalifikacji
5. Uzyskanie kwalifikacji przez X pracowników sektora ochrony zdrowia, w
tym Y lekarzy, Z pielęgniarek i położnych oraz N ratowników medycznych
*Do doprecyzowania po ustaleniu przez IP zakresu działań systemowych

Przykładowe typy
operacji

1. Rozwój systemu współpracy biznesu z edukacją poprzez:
 właczenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania
potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu
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sektorowym, w tym stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady
Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji;
 dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do wymagań
gospodarki opartej na wiedzy, w tym dofinansowanie form kształcenia i
doskonalenia zawodowego zamawianych przez przedsiębiorców w
szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych;
 opracowanie i/lub modyfikacja treści i metod edukacyjnych
kształcących kadry dla nowoczesnej gospodarki
 wypracowanie systemowych rozwiązań na rzecz wspierania firm
prowadzących publiczne skzoły kształcenia zawodowego, w tym
poprzez częściową refundację kosztów infrastruktury i/lub nauczania;
 opracowanie i/lub modyfikacja treści i metod edukacyjnych
kształcących kadry dla nowoczesnej gospodarki
 rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
2.Zintegrowanie systemu kształcenia przez całe życie osób dorosłych z
krajowym systemem kwalifikacji poprzez:
 rozwój Polskiej Ramy Kwalifikacji w celu uwzględnienia kwalifikacji
nabywanych drogą pozaformalną;
 promocję Polskiej Ramy Kwalifikacji wśród przedsiębiorców i osób
uczących się;
 budowę systemu instytucji walidujących, tj. poświadczających zdobycie
przez osobę uczącą się odpowiednich kwalifikacji w ramach edukacji
pozaformalnej;
 współpracę z sektorowymi radami ds. kompetencji stanowiącymi
element aktywizacji przedsiębiorców na rzecz współpracy z systemem
edukacji formalnej;
 prowadzenie Krajowego Rejestru Kwalifikacji
3.Wsparcie systemu kształcenia specjalizacyjnego i podyplomowego oraz
kształcenie kadr medycznych:
 lekarzy,
 pielęgniarek i położnych,
 przedstawicieli innych zawodów medycznych
 przedstawicieli zawodów niemedycznych istotnych z punktu widzenia
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
 wsparcie systemu kształcenia lekarzy poprzez tworzenie miejsc
rezydenckich w dziedzinach medycyny uznanych za priorytetowe
Potencjalni

Beneficjenci: Polska Agencja Rzowoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo
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Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia,Ministerstwo Edukacji narodowej, KOWEZiU,
IBE, instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych
Grupy docelowe:
-

podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich
pracowników (w tym instytucje szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia
ustawicznego,

centra

kształcenia

praktycznego,

organizacje

pozarządowe)
beneficjenci i grupy
docelowe

-

instytucje otoczenia biznesu

-

szkoły i uczelnie wyższe

-

szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i
ustawiczne

-

partnerzy społeczni

-

przedsiebiorstwa i ich pracownicy

-

jednostki samorządu terytorialnego

-

kadry medyczne

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
•

Liczba opracowanych modelowych rozwiązań systemowych na rzecz
usprawnienia współpracy przedstawicieli pracodawców z sektorem
edukacji formalnej i pozaformalnej

•

Liczba szkół objętch wsparciem w zakresie realizacji zadań z obszaru
doradztwa zawodowego

Wskaźniki produktu

•

Liczba pracodawców uczestniczących w modernizacji terści i metod
kształcenia zawodowego

•

Liczba kwalifikacji odniesionych do poziomów w Polskiej Ramie Kwalifikacji

•

Liczba pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek i
położnych oraz ratowników medycznych, którzy zostali objęci wsparciem

Wskaźniki rezultatu •

Liczba funkcjonujących rozwiązań systemowych współpracy przedstawicieli
pracodawców z sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej
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•

Liczba szkół udzielających doradztwa zawodowego dla uczniów

•

Liczba treści i metod kształcenia zawodowego zmodernizowanych z
udziałem pracodawców

•

Liczba kwalifikacji ujętych w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji

•

Liczba pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek i
położnych oraz ratowników medycznych, którzy podnieśli kwalifikacje po
opuszczeniu programu

•

Liczba szkół objętch wsparciem w zakresie realizacji zadań z obszaru
doradztwa zawodowego

•

położnych oraz ratowników medycznych, którzy zostali objęci wsparciem

Wskaźniki i
kluczowe etapy

Liczba pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek i

•

Liczba opracowanych modelowych rozwiązań systemowych na rzecz

realizacji dla potrzeb

usprawnienia współpracy przedstawicieli pracodawców z sektorem

ram wykonania

edukacji formalnej i pozaformalnej
•

Przetestowanie opracowanych modelowych rozwiązań systemowych na
rzecz usprawnienia współpracy przedstawicieli pracodawców z sektorem
edukacji pozaformalnej

Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: 11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji
publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego
stanowienia prawa i dobrych rządów
Sprawnie działające, odpowiedzialne, otwarte i przyjazne dla obywateli państwo jest kluczowe dla
pobudzania szans rozwojowych kraju, dlatego w ramach programu krajowego EFS podejmowane będa
działania na rzecz wzmacniania państwa wtworzeniu i realizowaniu prawa oraz usług publicznych.
Głównym obszarem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie wzmocnienie potencjału
administracji publicznej do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami w tworzeniu, wdrażaniu i
zarządzaniu politykami publicznymi. Jednocześnie wsparcie zostanie skoncentrowane w szczególności
na tych narzędziach i politykach, które w największym stopniu wpływają na efektywność
gospodarowania, konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw.
Zważywszy, iż regulacje są głównym instrumentem tworzenia polityk publicznych, determinującym
aktywność i produktywność przedsiębiorstw, nacisk zostanie położony na dalszą reformę procesu
stanowienia prawa pod kątem uproszczenia, eliminacji zbędnych obciążeń i barier dla
przedsiębiorczości.
Usprawniony zostanie proces programowania działań publicznych, aby decyzje dotyczące kształtu
danej polityki zapadały przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy i we współpracy z nimi.
Wsparcie służyć będzie zatem zacieśnieniu współpracy przy tworzeniu polityk publicznych z
bezpośrednimi ich adresatami, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.
W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w modernizacji administracji publicznej,
wynikającymi z perspektywy finansowej 2007-2013 zasadnym jest aby wzmocnienie administracji do
wdrażania polityk publicznych w ramach PO WER było ściśle ukierunkowane na poprawę obsługi
przedsiębiorców bądź zwiększenie efektywności i skuteczności funkcjonowania urzędów w ramach
polityk (np.: polityka energetyczna), które wprost przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii na
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020.
W związku z powyższym Priorytet będzie wspierał zwłaszcza:
 wprowadzanie do urzędów standardów wykonywania zadań i usług publicznych wraz z
systemem wskaźników i metod pomiaru stopnia osiągnięcia ustalonego standardu,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej – świadczących usługi na rzecz
przedsiębiorców,

bądź

prowadzących

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

środowiskowych, przy wykorzystaniu właściwie skonstruowanych wewnętrznych polityk
szkoleniowych urzędów,
 upowszechnienie stosowania w procedurach przetargowych aspektów ekologicznych (tzw.
zielonych zamówień publicznych), kwestii społecznych (tzw. klauzul społecznych), kryteriów
związanych ze społeczną odpowiedzialnością i rzetelnością wykonawców (zrównoważone
zamówienia publiczne).
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Szczególny priorytet zyska polityka rozwoju, z uwagi na znaczenie tej polityki, a zarazem konieczność
jej udoskonalenia wynikającą wprost ze strategii Sprawne Państwo 2020, Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz przeglądu zarządzania publicznego
przeprowadzonego przez OECD. Wsparcie w tym obszarze powinno służyć wdrożeniu narzędzi i
rozwiązań, które umożliwią skoncentrowanie wydatków państwa i samorządów na celach
prorozwojowych. Wsparcie służyć będzie również zapewnieniu zgodności planowania strategicznego i
planowania budżetowego oraz stworzeniu systemu mierników stopnia realizacji celów, aby możliwe
było rozliczanie instytucji z osiąganych rezultatów.
Ponadto Priorytet zakłada możliwość wdrażania reform o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia
warunków funkcjonowania przedsiębiorczości, które uzależnione są od przeglądu i zmiany prawa, w
szczególności w obszarach: postępowanie administracyjne, egzekwowanie umów, zagospodarowanie
przestrzenne, budownictwo.
Jednym z kluczowych dla funkcjonowania gospodarki obszarów jest wymiar sprawiedliwości, dlatego
w ramach Priorytetu realizowane będą działania mające na celu poprawę skuteczności oraz
ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez poprawę skuteczności
zarządzania i optymalizację kosztów funkcjonowania sądownictwa i prokuratury. W ramach Priorytetu
podejmowane będą także działania mające na celu zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji
sadowej.
Aby możliwe było sprostanie w pełni zdefiniowanym powyżej wyzwaniom konieczne jest włącznie w
jak najszerszym zakresie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w działania
podejmowane w ramach priorytetu inwestycyjnego. W szczególności konieczne jest wykorzystywanie
w szerszym niż dotychczas zakresie partnerskiej współpracy administracji publicznej z partnerami
społęczno – gospodarczymi, m.in. poprzez zwiększenie efektywności procesów konsultacji
społecznych – zarówno na etapie prowadzenia Oceny Skutków regulacji na początkowym etapie prac
nad projektem aktu prawnego (OSR ex-ante) oraz w ramach monitoringu ex-post i ewentualnych
korekt danej regulacji. Niezbędne jest również stworzenie oraz promowanie wykorzystania
skutecznych narzedzi dialogu obywatelskiego oraz dialogu społecznego na wszystkich etapach
tworzenia i zarządzania politykami publicznymi.
Interwencja EFS będzie ponadto służyła poprawie efektywności działania podmiotów leczniczych i
wyeliminowaniu problemów zarządczych, takich jak: niewłaściwa organizacja pracy i struktury
jednostki, niewłaściwe zachowania personelu, niska motywacja do podejmowania działań na rzecz
poprawy jakości. Będzie również wzmacniała system akredytacji podmiotów wykonujących
działalność leczniczą. Przewidziano również wsparcie procesów restrukturyzacyjnych ze środków EFS.
Z punktu widzenia poprawy zarządzania w ochronie zdrowia niezbędne jest również podjęcie działań
w zakresie poprawy medycznych danych statystycznych, w tym poprawy jakości danych
gromadzonych w ramach rejestrów medycznych oraz informacji o zapotrzebowaniu na kadry
medycznych.
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Priorytet
Inwestycyjny

Cel ogólny

11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji
publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z
uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów
Wzmocnienie państwa w tworzeniu oraz realizacji prawa oraz polityk
publicznych

1.Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz
warunków prowadzenia działalności gospodarczej

2.Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw
Cele szczegółowe

3.Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych
4.Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich
szczeblach zarzadzania państwem

5.Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej
poprzez wdrożenie działań projakościowych w systemie ochrony zdrowia
o

Podniesienie kwalifikacji X pracowników administracji publicznej w
zakresie reformy regulacji i poprawy warunków prowadzenia
dzialalności gospodarczej

o

Podniesienie kwalifikacji X pracowników sektora wymiaru
sprawiedliwości w zakresie zarządzania oraz poprawy efektywności
sądownictwa gospodarczego

o

Wdrożenie standardów zarządzania w X jednostkach administracji
publicznej (np. zarządzanie satysfakcją klienta, zarządzanie jakością,
zarządzanie zasobami ludzkimi, konsultacji społecznych i współpracy z
organizacjami pozarządowymi)

Oczekiwane efekty
o

Wdrożenie usprawnień zarządczych w X jednostek administracji
publicznej (np. zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem,
planowanie budżetowe, zarządzanie projektowe)

o

Wdrożenie standardów konsultacji społecznych i dialogu społecznego na
poziomie centrlnym, regionalnym i lokalnym

o

Zwiększenie udziału partnerów społeczno – gospodarczych w tworzeniu
dobrego prawa

o

Podniesienie kwalifikacji X pracowników administracyjnych i
zarządzających podmiotami leczniczymi

Przykładowe typy
operacji

1. Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz
warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 doskonalenie analiz ex ante w procesie legislacyjnym i konstruowanie
narzędzi analitycznych niezbędnych przy analizie prawa
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obowiązującego;
 uzupełnienie procesu legislacyjnego o monitoring ex post i ewentualne
korekty regulacji/ wprowadzenie okresowego monitoringu prawa
gospodarczego (OSR ex post) zapewniającego analizę i przegląd
faktycznych korzyści i kosztów związanych z uchwaleniem danego aktu
prawnego;
 wzmocnienie służb legislacyjnych oraz przedstawicieli partnerów
społeczno - gospodarczych w celu zapewnienia należytej obsługi
eksperckiej w procesie stanowienia prawa;
 rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do tematów o dużej złożoności;
 opracowanie narzędzi umożliwiających analizę obciążeń
administracyjnych, kosztów dostosowawczych i kosztów finansowych
pod względem uciążliwości przepisów prawa gospodarczego
(ewentualnie wsparcie dla wprowadzenia zasady one-in one-out dla
nowo tworzonej legislacji);
 systemowe wsparcie dla terminowej i efektywnej transpozycji
dyrektyw;
 działania na rzecz wykorzystania w szerszym zakresie partnerskiej
współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi i
organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez zwiększenie efektywności
procesów konsultacji społecznych – zarówno na etapie prowadzenia
Oceny Skutków Regulacji na początkowym etapie prac nad projektem
aktu prawnego (OSR ex-ante) oraz w ramach monitoringu ex-post i
ewentualnych korekt danej regulacji;
 usprawnianie postępowania administracyjnego, poprawa jakości
orzekania organów administracji publicznej oraz poprawa jakości
rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i regionalnych izb
obrachunkowych
2. Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw
 działania organizacyjne zmierzające do ukształtowania racjonalnej
struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa oraz racjonalnego
rozmieszczenia zasobów ludzkich (ew.: opracowanie metody
zarządzania obciążeniami poszczególnych sadów i sędziów oraz
skuteczna jej realizacja);
 rozwój systemów polubownego rozstrzygania sporów;
 rozwój zasobów kadrowych w prokuraturze;

 wdrażanie programów z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i
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obywatelskiego.
3. Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych
 podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej –
świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców, bądź prowadzących
postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych, przy
wykorzystaniu właściwie skonstruowanych wewnętrznych polityk
szkoleniowych urzędów;
 wprowadzenie do urzędów administracji publicznej jak również szeroko
pojętej administracji świadczącej narzędzi monitorowania i mierzenia
satysfakcji klienta;
 wprowadzenie standardów wykonywania zadań publicznych wraz z
systemem wskaźników i metod pomiaru stopnia ustalonego standardu;

 wdrażanie standardów współpracy jst z partnerami społeczno –
gospodarczymi w zakresie realizacji zadań zleconych.
4. Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich
szczeblach zarządzania państwem
 zapewnienie zgodności planowania strategicznego i planowania
budżetowego;
 wsparcie systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju
regionalnego i efektów polityki regionalnej;
 wzmacnianie i tworzenie nowych mechanizmów partnerstwa, sieci
współpracy, między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania
na rzecz rozwoju, umiejscowionymi na rożnych szczeblach zarządzania
polityką rozwoju, w tym regionalną – europejskim, krajowym,
regionalnym i lokalnym;

 stworzenie oraz promowanie wykorzystania skutecznych i efektywnych
narzędzi dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego na
wszystkich etapach tworzenia i zarządzania politykami publicznymi;
 działania na rzecz zwiększenia partycypacji w tworzeniu polityk
publicznych na poziomie lokalnym.
5. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej
poprzez wdrożenie działań projakościowych
 wsparcie systemu akredytacji podmiotów wykonujących działalność
leczniczą w każdym obszarze opieki zdrowotnej (podstawowa opieka
zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i
leczenie uzależnień);
 wsparcie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do poprawy
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych
poprzez przygotowanie i wdrożenie programów wspomagających
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działania szkoleniowe i usługi doradcze, coaching);
 kształcenie pracowników administracyjnych i zarządzających
podmiotami leczniczymi jak również przedstawicieli płatnika i
podmiotów tworzących;
 rozwój systemów i rejestrów medycznych
 działania na rzecz poprawy jakości danych niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 wsparcie programu audytu dozymetrycznego uwzględniające nowe
technologie stosowane w radioterapii oraz nowe metody leczenia
 opracowanie ogólnopolskiego systemu certyfikacji i/lub akredytacji
laboratoriów genetycznych oraz zasad kontroli jakości badań.
Potencjalni beneficjenci: minstrowie właściwi ds. administracji publicznej,
sprawiedliwości, gospodarki, budżetu, pracy i zabezpieczenia społecznego,
zdrowia, członkowstwa Polski w EU i spraw zagranicznych, Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu
terytorialnego,

organizacje

pozarządowe,

partnerzy

społeczni,

Zakład

Potencjalni

Ubezpieczeń Społecznych, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna,
beneficjenci i grupy podmioty systemu opieki zdrowotnej
docelowe
grupy docelowe: pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus
służby

cywilnej

i

pracownicy

samorządowi,

pracownicy

wymiaru

sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni, podmioty
systemu opieki zdrowotnej i ich pracownicy
Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
1. Liczba opracowanych i wdrożonych narzędzi umożliwiających analizę
obciążeń administracyjnych i kosztów finansowych pod względem
uciązliwości prawa gospodarczego
2. Liczba pracowników sektora wymiaru sprawiedliwościobjetych wsparciem
Wskaźniki produktu

w zakresie zarządzania oraz poprawy efektywności sądownictwa
gospodarczego
3. Liczba pracowników administracji publicznej objętych wsparciem w
zakresie poprawy jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz
przedsiębiorców
4. Liczba instytucji administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie
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poprawy standardów zarządzania (UP)

5. Liczba pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami
leczniczymi objętych wsparciem
1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy uzyskali kwalifikacje w
zakresie oceny wpływu interwencji, konsultacji społecznych lub technik
legislacyjnych (UP)
2. Liczba wdrożonych rozwiązań nakierowanych na poprawę zarządzania
sprawą w postępowaniu sądowym
3. Liczba jednostek administracji publicznej, w których wdrożono standardy
Wskaźniki rezultatu

wykonywania zadań publicznych, w tym standardy zarządzania (np.
zarządzanie satysfakcją klienta, zarządzanie jakością)

4. Liczba

jednostek

usprawnienia

administracji

zarządcze

(np.

publicznej,
zarządzanie

w

których

strategiczne,

wdrożono
zarządzanie

finansowe)
5. Liczba akredytacji uzyskanych przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą
Wskaźniki i
kluczowe etapy

Liczba instytucji administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie

realizacji dla potrzeb poprawy standardów zarządzania (UP)
ram wykonania
Kategorie

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

interwencji
Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji

OŚ PRIORYTETOWA II: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU (34,8% - SZACUNKOWY UDZIAŁ
OSI PRIORYTETOWEJ W ALOKACJI

Cel ogólny Osi
Priorytetowej

PO WER)

Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do wyzwań rynku pracy,
gospodarki i społeczeństwa oraz poprawa międzynarodowej pozycji polskiego
szkolnictwa wyższego
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W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PRIORYTETY INWESTYCYJNE:
PRIORYTET INWESTYCYJNY: 10.2 poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz
kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć
Interwencja EFS w obszarze szkolnictwa wyższego będzie skoncentrowana na tych aspektach
kształcenia na poziomie wyższym, które zwiększą jego jakość i skuteczność, a tym samym podniosą
szanse absolwentów na jak najszybsze rozpoczęcie aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.
Ponadto mając na uwadze strategiczne wyzwania dla Polski w zakresie zagwarantowania do 2020 r.,
że odsetek osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 osiągnie poziom 45%, konieczne jest
wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa wyższego. W obecnej sytuacji demograficznej
w Polsce (malejącej co roku liczby osób w wieku rozpoczynania studiów), konieczne jest zwiększanie
otwartości polskiego szkolnictwa wyższego na studentów z zagranicy oraz na osoby, które
przekroczyły już wiek, w którym zwyczajowo rozpoczyna się studia.
W kontekście tych uwarunkowań, niezbędna jest więc koncentracja na podnoszeniu jakości
i skuteczności programów kształcenia i ich lepszego dostosowania do potrzeb społecznogospodarczych. Efektem działań wspierających jakość i skuteczność, powinno być takie dostosowanie
programów kształcenia, aby absolwenci zostali wyposażeni w niezbędne umiejętności praktyczne
i kompetencje miękkie potrzebne w przyszłej pracy. Służyć temu będzie m.in. współorganizowanie
i realizacja studiów w ścisłej współpracy z pracodawcami. Wsparcie programów kształcenia
(w szczególności studiów doktoranckich) powinno także koncentrować się na działaniach
wspierających innowacyjność nauki i zapewniających możliwość transferu osiągnięć naukowych do
gospodarki. Ponadto w procesach wdrożeniowych związanych ze wsparciem w obszarze szkolnictwa
wyższego zostaną uwzględnione potrzeby regionalnych rynków pracy i regionalnych inteligentnych
specjalizacji.
Kolejnym obszarem koncentracji wsparcia powinno być zwiększenie liczby dobrze wykształconych
absolwentów kierunków ścisłych, matematycznych i technicznych (SMT), które są kluczowe dla
rozwoju gospodarki.
Dzięki wskazanym powyżej zmianom, wypracowana zostanie trwała przewaga konkurencyjna
polskiego szkolnictwa wyższego. W rezultacie polskie uczelnie będą przyciągać studentów oraz kadrę
akademicką z zagranicy, co w efekcie przełoży się na większy poziom internacjonalizacji szkół wyższych
w Polsce. Kluczowe w tym zakresie będzie wspieranie mobilności i otwartości międzynarodowej
środowisk akademickich, wykorzystanie w procesach kształcenia zagraniczej kadry naukowej oraz
możliwość uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy kształcenia.
Kluczowe jest również zwiększanie otwartości uczelni na zachodzące zmiany. Wyzwaniem
w nadchodzącym okresie będą np. zmiany demograficzne powodujące znaczący spadek liczby
potencjalnych studentów oraz konieczność silniejszego powiązania uczelni z gospodarką. Zasadne
w związku z tym będzie wspieranie rozwiązań systemowych wspierających rozszerzenie oraz
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modyfikację dotychczasowej działalności uczelni, a także poprawę jakości funkcjonowania i organizacji
kształcenia na uczelni.
Elementem wymagającym specyficznej interwencji w zakresie szkolnictwa wyższego jest kształcenie w
zawodach medycznych. Poziom wykształcenia oraz liczebność kadr medycznych ma fundamentalne
znaczenie dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i właściwego poziomu opieki zdrowotnej
społeczeństwa. Kadry medyczne w Polsce charakteryzuje niski, w porównaniu do średniej
europejskiej, wskaźnik liczby poszczególnych grup zawodów medycznych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców. W związku z tym uzasadnione jest dodatkowe zaangażowanie interwencji EFS na
zwiększanie liczby osób kształcących się w zawodach medycznych oraz na poprawę jakości
i skuteczności programów kształcenia na tych kierunkach, w szczególności uwzględniających
kształcenie praktyczne.

Priorytet
Inwestycyjny

10.2 poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz
kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu
osiągnięć
Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do wyzwań rynku pracy,

Cel ogólny

gospodarki i społeczeństwa oraz poprawa międzynarodowej pozycji polskiego
szkolnictwa wyższego

1.Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego
potrzebom gospodarki i rynku pracy

2.Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie
Cele szczegółowe

wyższym

3.Modernizacja szkolnictwa wyższego poprzez poprawę jakości dydaktyki
i rozwój systemów zarządzania w uczelniach

4.Dostosowanie systemu kształcenia kadr medycznych, w szczególności w
dziedzinach priorytetowych, do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

1.

Objęcie X studentów wsparciem w ramach programów
współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami

2.
Oczekiwane efekty

Objęcie X nauczycieli akademickich i doktorantów
zagranicznymi szkoleniami lub stażami dydaktycznymi

3.

Uzyskanie zagranicznych akredytacji przez X polskich uczelni
oraz programów kształcenia

4.

Podniesienie kwalifikacji przez X osób ksztalcących się na
kierunkach medycznych

Przykładowe typy

1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego

operacji
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potrzebom gospodarki i rynku pracy poprzez:
 Poprawę jakości programów kształcenia w zakresie ich lepszego
dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowania na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i kompetencje
miękkie potrzebne w przyszłej pracy
 Współorganizowanie i realizacja programów kształcenia we współpracy z
pracodawcami, w tym w zakresie transferu osiągnięć naukowych do
gospodarki
 Zamawianie kształcenia przez ministra ds. szkolnictwa wyższego /
ministra ds. zdrowia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju
kraju, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające
potrzebę kształcenia w określonych obszarach

 Zamawianie
pracodawców

5

kształcenia
–

na

wniosek

współfinansowanie

i

pracodawców/organizacji
współuczestniczenie

ww.

podmiotów w realizacji kształcenia zamawianego uwzględniającego
m.in. ściśle powiązane z programem kształcenia staże i praktyki
zawodowe, zamawiane prace dyplomowe itp.
 Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i
doktorantów

 Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki,
wspierających

jej

innowacyjność

transferu/komercjalizacji

rezultatów

i

zapewniających
studiów

możliwość

doktoranckich

do

gospodarki, w tym poprzez:
− Zamawianie i realizacja programów studiów doktoranckich,
skoncentrowanych m.in. na doskonaleniu warsztatu badawczego i
umiejętności dydaktycznych,
 Zwiększenie efektywności i jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające studentów (np. skademickie biura karier) dotyczących
wspierania studentów w wejściu i aktywnym uczestnictwie w rynku
pracy.
2. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie
wyższym oraz poprawa międzynarodowej pozycji polskich szkół wyższych,
5

Ewentualny mechanizm współfinansowania tego typu działań przez pracodawców wymaga doprecyzowania.

Wkład pracodawców może być finansowy lub rzeczowy (np. w formie zajęć nieodpłatnie prowadzonych przez
praktyków, co z kolei stworzy brakującą dziś formułę dla szerokiego zatrudniania praktyków na uczelniach).
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poprzez:

 Wsparcie mobilności i otwartości międzynarodowej środowisk
akademickich poprzez m.in.:
− Wsparcie programów międzynarodowych studiów doktoranckich
− Przyjazdy visiting professors z zagranicy oraz prowadzenie zajęć
przez wykładowców z zagranicy
− Studia prowadzone w j. angielskim
− Wspieranie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców m.in. poprzez studia prowadzone w j. angielskim, międzynarodowe
programy studiów, międzynarodowe szkoły letnie
 Wspieranie uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie
i programy kształcenia
 Wspieranie otwartości w szkolnictwie wyższym poprzez realizację
trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. poprzez
programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Modernizacja szkolnictwa wyższego poprzez poprawę jakości dydaktyki i
rozwój systemów zarządzania w uczelniach, w tym:
 Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli
akademickich i doktorantów
 Trwały rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni m.in. w zakresie:
− kluczowych umiejętności dydaktycznych,
− prowadzenia dydaktyki w j. angielskim,
− stosowania innowacyjnych technik dydaktycznych,
− zarządzania informacją,
− umiejętności prezentacyjnych
 Wdrażanie modeli zarządzania jakością przez uczelnie, w tym m.in.:
− Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami np.
tworzenie repozytorium prac dyplomowych i obsługa tzw.
programów antyplagiatowych
− Rozwój

kompetencji

zarządczych

kadr

kierowniczych
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i administracyjnych w uczelniach
4. Dostosowanie systemu kształcenia kadr medycznych, w szczególności w
dziedzinach priorytetowych, do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
poprzez:
 Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i
lekarsko

-

dentystycznym

poprzez

finansowanie

programów

rozwojowych dla uczelni medycznych i medycznych instytutów
badawczych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia
studentów
 Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i
położnictwo poprzez zamawianie kształcenia na ww. kierunkach, w tym
m.in.:
− Zwiększenie
pilotażowe

zainteresowania
wdrożenie

zawodem

systemu

pielęgniarki

poprzez

wiązanego/lojalnościowego,

zakładającego realizację kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w
formie

kształcenia

zamawianego

i

aktywizację

podmiotów

leczniczych w zakresie tworzenia pielęgniarskich miejsc pracy
− Wsparcie

systemu

kształcenia

praktycznego

pielęgniarek

i

położnych poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej do
nauki pielęgniarstwa i położnictwa
 Wsparcie systemu kształcenia na kierunkach fizyka medyczna i inżynieria
medyczna (poprzez jego objęcie formułą kształcenia zamawianego
połączonego z wdrażaniem programów rozwojowych dla uczelni
prowadzących kształcenie na przedmiotowych kierunkach)
 Zwiększanie atrakcyjności kształcenia innych zawodów medycznych
poprzez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych dla uczelni
prowadzących kształcenie na kierunkach dotyczących innych zawodów
medycznych np. fizjoterapeutów
Potencjalni beneficjenci:
Potencjalni
beneficjenci i grupy
docelowe

-

minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

-

minister właściwy ds. zdrowia

-

uczelnie
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Potencjalne grupy docelowe:
-

minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

-

minister właściwy ds. zdrowia

-

uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

-

osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

-

pracodawcy/organizacje pracodawców

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

Nie dotyczy

finansowych
1. Liczba studentów objętych wsparciem w ramach programów współpracy
szkół wyższych z przedsiębiorcami, w tym którzy uczestniczyli w stażach i
praktykach (UP)
2. Liczba studentów na kierunkach zamawianych, w tym: (a) kierunkach
zamawianych przez ministra ds. szkolnictwa wyższego (b) kierunkach
Wskaźniki produktu

zamawianych przez ministra ds. zdrowia (c) kierunkach zamawianych przez
pracodawców
3. Liczba nauczycieli akademickich i doktorantów , którzy uczestniczyli w
zagranicznych szkoleniach lub stażach dydaktycznych
4. Liczba osób kształcących się na kierunkach medycznych objętych
wsparciem
1. Liczba uczestników programu, którzy uzyskali kwalifikacje po jego
opuszczeniu (C)
2. Liczba absolwentów kierunków zamawianych w podziale na: (a) kierunki
zamawiane przez ministra ds. szkolnictwa wyższego (b) kierunki zamawiane

Wskaźniki rezultatu

przez ministra ds. zdrowia (c) kierunki zamawiane przez pracodawców
3. Liczba akredytacji zagranicznych uzyskanych przez polskie uczelnie i
programy kształcenia
4. Liczba osób kształcących się na kierunkach medycznych, którzy podnieśli
kwalifikacje po opuszczeniu programu

Wskaźniki i
kluczowe etapy

a) Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach i praktykach

realizacji dla potrzeb b) % wykorzystanej alokacji w ramach podpisanych umów/wydanych decyzji
ram wykonania
Kategorie

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]
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interwencji
Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji

OŚ PRIORYTETOWA III: INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA (13,9% - SZACUNKOWY
UDZIAŁ OSI PRIORYTETOWEJ W ALOKACJI

Cel ogólny Osi
Priorytetowej

PO WER)

Zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działań podejmowanych na rzecz
indywidualnych osób i instytucji poprzez wykorzystanie innowacji społecznych i
współpracy ponadnarodowej

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PRIORYTETY INWESTYCYJNE:
PRIORYTETY INWESTYCYJNE W RAMACH INNOWACJI SPOŁECZNYCH:
−

8.1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników

−

8.4 Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

−

8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

−

8.6 Aktywne i zdrowe starzenie się

−

9.1 Aktywna integracja

−

9.5 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

−

10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły
roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

−

11.2 Budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji
oraz politykę społeczną i wspieranie paktów sektorowych i terytorialnych na rzecz realizacji
reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Lista priorytetów inwestycyjnych ma charakter indykatywny. Szczegółowe tematy wskazujące na
zakres interwencji zostaną określone na etapie wdrażania z uwzględnieniem konsultacji z podmiotami
odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych polityk sektorowych i partnerami społeczno-
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gospodarczymi. Zakres wsparcia będzie również warunkowany ustaleniami państw członkowskich
zainteresowanych skoordynowanym podejściem na poziomie UE do współpracy ponadnarodowej.
Celem interwencji będzie wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania
nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej,
kształcenia przez całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej, w przypadku
których dotychczasowe działania nie są wystarczające lub wymagają nowego podejścia. Jednocześnie
będą się koncentrowały na najtrudniejszych i kluczowych problemach, wspierając osiągnięcie celów
wynikających z dokumentów strategicznych. Zasadnicze działania w zakresie wdrożenia
zweryfikowanych innowacyjnych rozwiązań na szerszą skalę będzie odbywało się głównie poprzez
programy operacyjne wdrażane na poziomie regionalnym. W zależności od tematyki instrumentów
możliwe będzie również wykorzystanie innych priorytetów programu krajowego EFS oraz
pozaprogramowych kanałów włączenia do polityki i praktyki.
Działania na rzecz wypracowania nowych rozwiązań, w zależności od identyfikowanych potrzeb, będą
również wykorzystywały współpracę ponadnarodową jako instrument pozwalający na wykorzystanie
doświadczeń i wiedzy partnerów zagranicznych, a także wspólną pracę nad rozwiązaniem
identyfikowanych problemów.
Realizacja działań będzie się odbywała z wykorzystaniem różnych etapów tworzenia innowacji
społecznych i różnych schematów ich realizacji, a także z uwzględnieniem doświadczeń i
mechanizmów przyjętych w PIW EQUAL 2004-2006 i PO KL 2007-2013.

Priorytet
Inwestycyjny

Wszystkie wymienione powyżej
Zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działań podejmowanych na

Cel ogólny

rzecz indywidualnych osób i instytucji poprzez wykorzystanie innowacji
społecznych i współpracy ponadnarodowej

Cele szczegółowe
Oczekiwane efekty

Wypracowanie innowacji społecznych na rzecz zwiększenia skuteczności
polityk sektorowych
 Wypracowanie X innowacji społecznych
 Przetestowanie,

Przykładowe typy
operacji

wypracowanie

i

podjęcie

podstawowych

działań

włączających do polityki i praktyki nowe rozwiązania
 Rozwinięcie

nowych

zalążkowych

pomysłów,

ich

opracowanie,

przetestowanie i włączenie do polityki i praktyki
Potencjalni

Potencjalni beneficjenci:
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beneficjenci i grupy
docelowe

−

Podmioty publiczne

−

Podmioty prywatne

−

Indywidualne osoby

Potencjalne grupy docelowe:
−

Podmioty wykorzystujące wypracowane rozwiązania

−

Podmioty

i

indywidualne

osoby

wspierane

z

wykorzystaniem

wypracowanych rozwiązań
Planowane
wykorzystanie
instrumentów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

finansowych
Wskaźniki produktu

 Liczba przetestowanych innowacji społecznych

Wskaźniki rezultatu

 Liczba wypracowanych innowacji społecznych

Wskaźniki i
kluczowe etapy

 Odsetek środków zakontraktowanych na projekty dotyczące innowacji

realizacji dla potrzeb

społecznych

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
PRIORYTETY INWESTYCYJNE W RAMACH PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ:
−

8.1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników

−

8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

−

9.1 Aktywna integracja

−

10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
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−

10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na
poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć

−

10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły
roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

−

11.2 Budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji
oraz politykę społeczną i wspieranie paktów sektorowych i terytorialnych na rzecz realizacji
reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Lista priorytetów inwestycyjnych ma charakter indykatywny. Szczegółowe tematy dla programów
mobilności ponadnarodowej zostaną wskazane na etapie wdrażania z uwzględnieniem zakresu
wsparcia programu unijnego „Erasmus dla wszystkich” oraz możliwości współpracy z innymi
państwami członkowskimi w tym zakresie.
Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz
ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie
kształcenia i kariery zawodowej. Przyczynią się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym
udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych.
Priorytet
Inwestycyjny

Wszystkie wymienione powyżej
Zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działań podejmowanych na

Cel ogólny

rzecz indywidualnych osób i instytucji poprzez wykorzystanie innowacji
społecznych i współpracy ponadnarodowej

Cele szczegółowe

Oczekiwane efekty

Wykorzystanie programów mobilności ponadnarodowej na rzecz wzmocnienia
potencjału rozwojowego osób i instytucji
 Uzyskanie kwalifikacji przez X osób objętych programami mobilności
ponadnarodowej
 Staże
 Praktyki

Przykładowe typy
operacji

 Job-shadowing
 Wymiana pracowników
 Wolontariat

Potencjalni

Potencjalni beneficjenci:

beneficjenci i grupy

−

docelowe

Podmioty publiczne
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−

Podmioty prywatne

Potencjalne grupy docelowe:
−

Instytucje i organizacje

−

Przedsiębiorcy

−

Indywidualne osoby

Planowane
wykorzystanie

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

instrumentów
finansowych

 Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów mobilności

Wskaźniki produktu

ponadnarodowej

Wskaźniki rezultatu

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Wskaźniki i
kluczowe etapy

 Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów mobilności

realizacji dla potrzeb

ponadnarodowej

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
PRIORYTETY INWESTYCYJNE
NA POZIOMIE

−

W RAMACH

DZIAŁAŃ

WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ REALIZOWANEJ POZA SKOORDYNOWANYM PODEJŚCIEM

UE:

8.1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników

−

8.4 Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

−

8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

−

8.6 Aktywne i zdrowe starzenie się

−

9.1 Aktywna integracja

−

9.5 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
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−

10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

−

10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły
roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

−

11.2 Budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji
oraz politykę społeczną i wspieranie paktów sektorowych i terytorialnych na rzecz realizacji
reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Lista priorytetów inwestycyjnych ma charakter indykatywny. Szczegółowe tematy dla współpracy
ponadnarodowej realizowanej poza skoordynowanym podejściem na poziomie UE i programami
mobilności wskazujące na zakres interwencji zostaną zdefiniowane na etapie wdrażania i
ukierunkowane będą na te obszary polityk sektorowych, w przypadku których wymiana doświadczeń
z partnerami zagranicznymi i proces wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym może
przynieść znaczną wartość dodaną. Wybór będzie również warunkowany możliwościami współpracy z
innymi państwami członkowskimi.
Celem interwencji będzie promowanie współpracy ponadnarodowej jako skutecznego narzędzia
wspierającego działania z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz
realizacji polityk publicznych. Współpraca z partnerami zagranicznymi przyczyni się do wymiany
doświadczeń, wykorzystania rozwiązań niestosowanych dotychczas w Polsce, a także wypracowania
nowych na szczeblu unijnym, zwiększając jakość podejmowanej interwencji. Jej realizacja będzie się
odbywała poprzez wykorzystanie różnych schematów, m.in. twinningu skoncentrowanego głównie na
budowaniu sieci współpracy, umożliwieniu rozszerzenia projektów realizowanych w ramach EFS o
współpracę ponadnarodową, a także rozpoczęciu tego rodzaju przedsięwzięć. Ostateczny zakres i
charakter współpracy będzie warunkowany możliwością współpracy z innymi państwami
członkowskimi.
Priorytet
Inwestycyjny

Wszystkie wymienione powyżej
Zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działań podejmowanych na

Cel ogólny

rzecz indywidualnych osób i instytucji poprzez wykorzystanie innowacji
społecznych i współpracy ponadnarodowej

Cele szczegółowe

Wykorzystanie współpracy ponadnarodowej na rzecz zwiększenia skuteczności
i jakości interwencji EFS

Oczekiwane efekty
Przykładowe typy
operacji

 Wypracowanie

nowych

rozwiązań

we

współpracy

z

partnerem

zagranicznym i ich wdrożenie
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 Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie
 Konferencje / spotkania / warsztaty / seminaria
 Wizyty studyjne
 Prowadzenie badań i analiz
 Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów
 Wsparcie sieci współpracy
Potencjalni beneficjenci:

Potencjalni

−

Podmioty publiczne

−

Podmioty prywatne

beneficjenci i grupy

Potencjalne grupy docelowe:

docelowe

−

Instytucje i organizacje

−

Przedsiębiorcy

−

Indywidualne osoby

Planowane
wykorzystanie
instrumentów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

finansowych
Wskaźniki produktu

 Liczba projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami
zagranicznymi

Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki i
kluczowe etapy
realizacji dla potrzeb

 Liczba projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami
zagranicznymi

ram wykonania
Kategorie
interwencji

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

Kierunkowe zasady
wyboru projektów

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

lub operacji
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OŚ PRIORYTETOWA IV: POMOC
ALOKACJI

TECHNICZNA

(2,4% -

SZACUNKOWY UDZIAŁ OSI PRIORYTETOWEJ W

PO WER)

Jednym z najważniejszych czynników, które decydują o sprawnym wdrażaniu Programu, a pośrednio
wspierają osiąganie określonych w nim celów, jest odpowiednia zdolność administracyjna instytucji
uczestniczących w systemie realizacji PO WER. Instytucje muszą dysponować odpowiednim
potencjałem oraz zdolnością do sprawnej realizacji powierzonych zadań. Zapewnienie szerokiego
wsparcia oraz odpowiedniego zaplecza subsydiującego wdrażanie Programu ma więc kluczowe
znaczenie dla optymalizacji procesu jego realizacji. Pomoc techniczna (PT) ma za zadanie zapewnić te
elementy na każdym etapie wdrażania Programu. Celem PT jest zabezpieczenie kompleksowych
potrzeb związanych z pełnieniem przez instytucje funkcji w systemie wdrażania Programu – zarówno
w obszarze potrzeb instytucjonalno – technicznych, jak i bezpośrednio wspierających proces
wdrażania i realizacji programu. Pomoc techniczna zapewnia środki i narzędzia do realizacji opisanych
celów.
Wsparcie

w

ramach

wysokowykwalifikowanej

Priorytetu
kadry,

zostanie

odpowiedzialnej

zatem
za

ukierunkowane
wdrażanie

na

Programu,

zapewnienie
zabezpieczenie

optymalnego zaplecza technicznego, tj. sprzętu, wyposażenia i materiałów, a także usług niezbędnych
do prawidłowej realizacji zadań instytucji. Istotny element usprawniający wdrażanie stanowić będzie
także wsparcie systemu monitorowania, w tym prac i spotkań Komitetu Monitorującego, procesu
ewaluacji oraz informacji, promocji i szkoleń. Pomoc Techniczna zabezpieczy wykorzystanie środków
EFS zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym (a także politykami wspólnotowymi) poprzez
zapewnienie wsparcia w obszarze kontroli i audytu, doradztwa, ekspertyz, analiz, a także zamówień
publicznych.
Działania realizowane w ramach PT służyć będą także koordynowaniu realizacji i finansowania celów
tematycznych 8 - 10, o których mowa w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 20142020. Wsparcie procesu koordynacji zapewnione będzie poprzez finansowanie narzędzi niezbędnych
do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem EFS, w tym poprzez organizację spotkań
grup roboczych i konferencji, przygotowanie ekspertyz, analiz i publikacji, a także zapewnienie
narzędzi i systemów informatycznych, wspierających proces zarządzania i wdrażania.
Umożliwienie realizacji i wdrożenia opisanych wyżej działań wymaga zapewnienia znacznych
nakładów finansowych. Środki takie przewidziane zostały w ramach Priorytetu Pomocy Technicznej i
stanowią 5 % alokacji dostępnej w ramach krajowego programu finansowanego z EFS.
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Wsparcie z osi priorytetowej dotyczącej pomocy technicznej w ramach PO WER będzie
komplementarne w stosunku do działań realizowanych w ramach horyzontalnego programu pomocy
technicznej, przy zachowaniu podziału zadań wynikających z przyjętej linii demarkacyjnej pomiędzy
programami.
Efektem realizacji Priorytetu Pomoc Techniczna będzie wzmocnienie systemu wdrażania PO WER i
zapewnienie jego sprawności poprzez inwestowanie w dalsze budowanie i utrwalanie potencjału
administracyjnego, który stworzony został w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w latach 2007 – 2013. Pomoc Techniczna przyczyni się także do zapewnienia odpowiedniego
poziomu informowania oraz promowania Programu, zarówno wśród jego beneficjentów, jak i ogółu
społeczeństwa. Umożliwi także realizację działań koordynacyjnych w zakresie realizacji celów
tematycznych 8 – 10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 2014 –
2020.

• Zabezpieczenie sprawności oraz efektywności procesów wdrażania PO WER i
wykorzystania środków EFS poprzez:
-

Zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji
systemu wdrażania PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania,
wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,

Cele Priorytetu

Wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod
kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym, przyczyniające
się do sprawnego wdrażania PO WER i efektywnego wykorzystania
środków EFS.

• Zapewnienie

efektywności

działań

koordynacyjnych

związanych

z

wdrażaniem EFS w Polsce w latach 2014 – 2020 oraz realizacją celów
tematycznych 8 – 10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki
spójności na lata 2014 - 2020.
Instytucje pośredniczące wskazane w priorytetach I – II
Potencjalni
beneficjenci i grupy
docelowe

Instytucja Zarządzająca
Operatorzy wyłonieni przez Instytucję Zarządzającą
Partnerzy społeczno – gospodarczy
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1. Liczba uczestników szkoleń
2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i sprzętu biurowego

Wskaźniki produktu

3. Liczba przeprowadzonych ewaluacji
4. Liczba działań informacyjnych o szerokim zasięgu
1. Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie

Wskaźniki rezultatu

kształcenia w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników w
instytucji

KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI FUNDUSZAMI I PROGRAMAMI
OPERACYJNYMI ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO
8. ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

9. ZAANGAŻOWANIE I ROLA PARTNERÓW
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

10.ZARZĄDZANIE FINANSOWE
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

11.PROCEDURY AUDYTU I KONTROLI
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

12.MONITOROWANIE
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

13.EWALUACJA
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]
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14.WYMIANA DANYCH ELEKTRONICZNYCH
Systemy

informatyczne

wspierające

wdrażanie

programu

spełniają

wymogi

wynikające

z rozporządzenia nr …………………….. Przy tworzeniu systemów informatycznych na potrzeby programu
operacyjnego zostały uwzględnione doświadczenia i wnioski płynące z okresów programowania
2004–2006 i 2007-2013.
Centralny system informatyczny
W zarządzaniu, monitoringu i sprawozdawczości, w Instytucji Zarządzającej, Instytucjach
Pośredniczących oraz Instytucji Certyfikującej, wykorzystywany jest centralny system informatyczny.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określa standardy w zakresie gromadzenia danych
przez wszystkich uczestników systemu wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej
2014-2020, odpowiada za budowę i rozwój centralnego systemu informatycznego na podstawie ww.
standardów oraz prowadzi nadzór nad tym systemem.
Centralny system informatyczny gromadzi, na poziomie kraju, dane niezbędne dla systemu
zarządzania i kontroli ustanowionego dla programu operacyjnego. Dostęp do danych gromadzonych w
centralnym systemie informatycznym mają wszystkie podmioty uczestniczące w procesie wdrażania,
tj. beneficjenci, Instytucje Pośredniczące, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Certyfikująca oraz
Instytucja Audytowa, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania zadań.
Centralny system informatyczny zbudowany jest w oparciu o technologię webową, tzn. dostęp do
danych gromadzonych w centralnej bazie danych realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki
internetowej uruchamianej na komputerze z dostępem do publicznej sieci Internet.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, centralny system informatyczny jest przede wszystkim systemem
rejestracyjnym, tzn. gromadzi dane wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu zdarzeń,
np. po stwierdzeniu, że dostarczony wniosek spełnia wymogi formalne. System centralny obsługuje
całościowo procesy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie między beneficjentem a
właściwą instytucją udzielającą wsparcia (w zakresie wniosków o dofinansowanie i procesu oceny
projektów system gromadzi jedynie minimalny zakres informacji). W szczególności system umożliwia
gromadzenie danych w następującym zakresie:
•

ewidencja danych dotyczących programów operacyjnych;

•

obsługa cyklu życia projektu, w tym:
a. ewidencjonowanie wniosków aplikacyjnych,
b. ewidencjonowanie umów o dofinansowanie,
c. przygotowanie przez beneficjentów wniosków o płatność,
d. weryfikację i zatwierdzenie wniosku o płatność przez właściwą instytucję udzielającą
wsparcia,
e. ewidencjonowanie danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów,
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f.

prowadzenie rejestru kwot odzyskanych.

Ze względu na specyficzne potrzeby monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego
współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

centralny

system

informatyczny jest rozbudowany o moduł przetwarzający dane osobowe uczestników projektów oraz
dane instytucji bezpośrednio objętych wsparciem.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) to lokalny system informatyczny przygotowany przez
Instytucję Zarządzającą. Narzędzie umożliwia sporządzenie w formie elektronicznej wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu. SOWA umożliwia wymianę danych na temat złożonego wniosku
między beneficjentem a właściwą instytucją udzielającą wsparcia, porównanie dwóch wersji wniosku
o dofinansowanie a także wyposażony jest w moduł eksportu danych do centralnego systemu
informatycznego.

Elektroniczna wymiana danych z Komisją Europejską
Zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr ………………… wszelkie oficjalne wymiany informacji między
państwem członkowskim a Komisją Europejską odbywają się z wykorzystaniem systemu
elektronicznej wymiany danych stworzonego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Komisję w
drodze aktów wykonawczych. Systemem służącym do wymiany informacji między państwem
członkowskim a Komisją Europejską jest system SFC 2014.

15.INFORMACJA I PROMOCJA
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

16.FINANSOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

OPIS

ZINTEGROWANEGO

PODEJŚCIA

DO

ROZWOJU

TERYTORIALNEGO
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]
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EWALUACJA EX-ANTE
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

WYKAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW EX-ANTE
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]

ANALIZA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW
[do uzupełnienia na późniejszym etapie]
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