
  
 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 listopada 2016 r. ruszył projekt „Sektorowa Rada ds. 

Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Projekt realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza i Rozwój, oś priorytetowa II., działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach 

kwalifikacyjno-zawodowych. 

 

Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP w partnerstwie z Wyższą Szkoła Pedagogiczną im. J. 

Korczaka w Warszawie, Uczelnią Łazarskiego oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony 

Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. 

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i 

rynku. Branża pomocy społecznej jest bardzo szeroka i specyficzna. Wszyscy obywatele mają lub 

będą mieli styczność z pracownikami związanymi z pomocą społeczną. Dlatego tak ważne są 

odpowiednie kompetencje ww. pracowników, które będą odpowiadać na realne i zmienne potrzeby 

społeczeństwa. 

 
W ramach projektu powołana zostanie Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i 

Pomoc Społeczna, której podstawowymi zadaniami będą w szczególności: 

• Forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania 

kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży  opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: 

pracodawcami, edukacją a pracownikami,  

• Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kompetencyjnych dla obu podsektorów, 

• Monitoring legislacji i zmian merytorycznych dotyczących zawodów dla obu podsektorów, 

• Rekomendacje i zalecenia dotyczące badań i rozwoju kompetencji w zawodach dla obu 

sektorów. 

 
 
 
 
  



Pierwszym etapem do powstania Rady było spotkanie Grupy Inicjatywnej, które odbyło się 20 

grudnia 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP. W posiedzeniu Grupy Inicjatywnej Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna uczestniczyli: Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia; Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,  Pracy i 

Polityki Społecznej; prof. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego; Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w 

Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Mądrala, Wiceprezydent 

Pracodawców RP; Joanna Zabielska-Cieciuch – FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, Radosław 

Podgrudny – Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Główną rolę w Radzie odgrywają animatorzy pracy Rady: Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. J. Korczaka w Warszawie prof. Mirosław Grewiński w sprawach pomocy społecznej oraz dr 

Małgorzata Gałązka-Sobotka w sprawach opieki zdrowotnej. Kierownikiem projektu jest Ewa 

Płodzień-Pałasz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Pracodawców RP. 

 

 

 

 

 

 



 

W ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna będą 

pracowały dwie grupy robocze: w zakresie pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej. 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie odpowiada za wszelkie działania 

realizowane w projekcie w zakresie pomocy społecznej. Pracom grupy roboczej przewodniczy prof. 

dr hab. Mirosław Grewiński: „do połowy grudnia 2016 r. trwały konsultacje środowiskowe związane 

z powołaniem członków Rady Sektorowej tak aby zarówno dla sektora zdrowia jak i pomocy 

społecznej reprezentowane były różne środowiska - zarówno naukowe, decydenckie jak i praktyków. 

Pod koniec grudnia udało się skomplementować listę członków Rady, która zacznie spotykać się od 

stycznia 2017 roku. Mamy nadzieję, że członkowie Rady podczas pierwszych spotkań ukierunkują 

działania Rady w taki sposób aby o kompetencjach mówić w kontekście nie tylko zawodów, które 

istnieją obecnie, ale także tych których powołanie wydaje się koniecznością przyszłości. Cieszy fakt, 

że w skład Rady weszli wiceministrowie resortów odpowiedzialnych za zdrowie, pomoc społeczną 

oraz naukę”. 

 

Najważniejszymi zadaniami w Projekcie dla WSP będą: 

 Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania 

do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji 

pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku 

życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach); 

 Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania 

edukacji i pracodawców; 

 Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz 

zlecanie ww. badań. 

 

 

 

 



Kolejne działania projektowe będą realizowane od stycznia 2017 roku o czym będziemy Państwa 

informować na bieżąco. 

 

Z życzeniami pomyślności w Nowym Roku zachęcamy do lektury. 

Zespół Redakcyjny WSP im. J. Korczaka w Warszawie 

 

Twarze – eksperci Partnerstwa: 

 

 

 

 

Kierownik Projektu, 
Ewa Płodzień-Pałasz, 
Ekspert  Funduszy 
Europejskich i  Rynku Pracy 
Pracodawców RP, członek  
Rady Interesariuszy ZSK  

Animator Pracy Rady  
– Opieka Zdrowotna,  
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Uczelni Łazarskiego 

Animator Pracy Rady  
– Pomoc Społeczna,  
Prof. dr hab. Mirosław Grewiński,  
Prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej       
im. J. Korczaka w Warszawie 

Kierownik Projektu, 
Ewa Płodzień-Pałasz, 
Ekspert  Funduszy Europejskich, 
członek Rady Interesariuszy ZSK  


