
 

 

 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przekazujemy kolejny Newsletter przygotowany w ramach projektu 
„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Z 
wcześniejszymi materiałami można zapoznać się na stronie: 

www.rada.pracodawcyrp.pl 
 
Na powyższej stronie można również znaleźć szersze informacje o systemie Rad Sektorowych, 
w tym na temat „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”.  

 

 

AKTUALNOŚCI 

1) W dniach 7 - 8 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”. 

Wydarzenie miało charakter trójwymiarowy, gdyż spotykali się w jego ramach 

naukowcy, pracownicy władz i instytucji szczebla państwowego oraz 

samorządowego, a także podmioty sektora trzeciego. Tegoroczna dyskusja odbywała 

się ramach proponowanych obszarów tematycznych: organizacje pozarządowe, 

wolontariat, samorządy, opieka zdrowotna, pomoc psychologiczna, edukacja, 

zabezpieczenie społeczne, rynek pracy, kultura i sztuka, media, osoby starsze, 

uchodźctwo wśród kobiet i dzieci, wymiar międzynarodowy, społeczna 

odpowiedzialność biznesu. Dodatkowo, wraz z konferencją, w dniu 7 czerwca br. miał 

miejsce XI koncert charytatywny, którego celem, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę,  

było wsparcie bratniego nam narodu, a w szczególności dzieci osieroconych i chorych 

oraz osoby starsze, które pozostały na Ukrainie. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli 

się m.in: Małgorzata Ostrowska, Katarzyna Groniec czy Czesław Mozil.  

Źródło: https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/iv-
ogolnopolska-konferencja-naukowe-pt.-polityka-spoleczna-w-xxi-wieku.-inkluzja-uchodzcow-
w-trojwymiarze  
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2) Uczelnia Korczaka przedstawiła na międzynarodowej konferencji European Social 

Network wyniki badań dot. niezbędnych kompetencji w pomocy społecznej. Badania 

zostały wykonane w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Pokazują 

one, jakie umiejętności i zdolności stają się dziś najbardziej niezbędne do pracy w 

sektorze zdrowia i pomocy społecznej. W obywającej się w dn. 8-10 czerwca 2022 r. 

w Hamburgu konferencji uczestniczyli reprezentanci Uczelni Korczaka – Rektor, prof. 

Mirosław Grewiński, Prorektor, dr Joanna Lizut oraz Paweł Rabiej – Pełnomocnik 

rektora ds. strategii i rozwoju. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 pracowników 

socjalnych, szefów instytucji społecznych i ekspertów z całej Europy. To pierwsze tak 

duże spotkanie Europejskiej Sieci Społecznej po pandemii i doskonała okazja do 

integracji środowisk związanych z usługami społecznymi. Uczelnia Korczaka od wielu 

lat jest liderem na rynku kształceniu profesji społecznych. Rozwój kompetencji 

pracowników społecznych, w tym pracowników Centrów Usług Społecznych, to 

bardzo ważna część działalności naszej uczelni. Co roku Uczelnia Korczaka realizuje 

wiele studiów podyplomowych, kursów i programów edukacyjnych dla 

profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Udział w konferencji to niezwykle 

cenne doświadczenie, które zaowocuje dostosowaniem oferty szkoleniowej do 

współczesnych realiów i wyzwań przed jakimi stoją pracownicy sektora pomocy 

społecznej. Za jedno z największych wyzwań uznawane jest wypracowanie rozwiązań 

regulujących skutki pandemii Covid-19. Tego też w dużej mierze dotyczyły 

odbywające się na kongresie dyskusje. Jak mówił Rektor, prof. Mirosław Grewiński: 

„Pandemia ujawniła wiele obszarów deficytów w pomocy społecznej. Mamy również 

wiele nowych wyzwań, związanych z migracją w wyniku wojny w Ukrainie, starzeniem 

się społeczeństwa, potrzebą nowych usług społecznych. Rozmawiamy o nich z 

praktykami pracy i polityki społecznej z całej Europy”. 

Źródło: https://uczelniakorczaka.pl/european-social-network2022/  
3) 11 czerwca 2022 r. W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, do rodzin trafiło już 

ponad 1,83 mld zł na blisko 472 tys. dzieci.  To najnowsze dane dotyczące rodzinnego 

kapitału opiekuńczego, czyli nowego rozwiązania dla rodzin z małymi dziećmi. – To 

ważne wsparcie w opłaceniu opieki nad dzieckiem – podkreśla minister rodziny i 

polityki społecznej Marlena Maląg. Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie z 

początkiem 2022 r. To nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 

ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie 

przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Nabór wniosków, tak jak sam 

program, ruszył z początkiem stycznia br. Do tej pory do rodzin trafiło już ponad 1,83 

mld zł na blisko 472 tys. dzieci. Te pieniądze to ważne wsparcie w opłaceniu opieki 

nad dziećmi, a w efekcie nierzadko umożliwienie godzenia roli rodzica z pracą 

zawodową. Gdy dzieci w domu jest więcej, te koszty potrafią być naprawdę znaczące 

– mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodaje, w ramach 

https://uczelniakorczaka.pl/european-social-network2022/


 

dofinansowania do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – 

czyli nowego rozwiązania dla rodziców tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego 

kapitału opiekuńczego – do instytucji opieki trafiło już ponad 96 mln zł. 

Dofinansowanie to maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-do-rodzin-trafilo-juz-
ponad-183-mld-zl  

4) 10 czerwca 2022 Tegoroczna V już edycja konkursu „Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej 2022” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Rekordowa 

liczba wniosków zaowocowała tym, że certyfikat „Znaku Jakości” powędrował do 164 

podmiotów. Wyjątkowość ekonomii społecznej polega na tym, że w centrum 

zainteresowania zawsze stawia człowieka. Wzmacnia jego potencjał, odpowiada na 

jego indywidualne potrzeby. Z powodzeniem wykorzystuje zasoby lokalnych 

społeczności. 10 czerwca br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się 

uroczyste ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i 

Solidarnej 2022”. – To konkurs, który ma na celu wyróżnienie podmiotów 

przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego środowisk lokalnych – 

mówiła podczas uroczystości minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. V 

edycja konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” Jak podkreśliła 

minister Marlena Maląg, w tegorocznej edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej” wpłynęła rekordowa liczba wniosków. Certyfikat znaku 

jakości powędruje do kolejnych 164 podmiotów. W ramach poprzednich edycji 

konkursu Znak Jakości wyróżniono już około 370 podmiotów. Minister podziękowała 

wyróżnionym za to, że każdego dnia wyciągają pomocną dłoń do drugiego człowieka. 

Jednocześnie życzyła dalszych sukcesów w rozwoju planowanych przedsięwzięć i 

działalności na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce. Nagrody 

laureatom konkursu wręczyły minister Marlena Maląg oraz Anita Czerwińska, 

wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej. – W tym roku 

konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” pobił wszelkie rekordy, jeśli 

chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków. To pokazuje, że idea ekonomii społecznej 

rzeczywiście nabiera rozpędu – mówiła wiceminister Anita Czerwińska. Dodała, że 

ustawa o ekonomii społecznej jest już w Sejmie i ma nadany numer druku. – 

Najpilniej jak to możliwe będziemy się tą sprawą zajmować. Jako pełnomocnik rządu 

ds. ekonomii społecznej w tej chwili zajmuje się tą rzeczą najważniejszą, tzn. 

przeprowadzeniem przez Sejm ustawy o ekonomii społecznej – zapewniła 

Czerwińska. Konkurs realizowany jest w 5 kategoriach: I – DEBIUT ROKU, II – 

NAJLEPSZY PRACODAWCA, III – SUKCES RYNKOWY, IV – POŻYCZKA Z KORZYŚCIĄ 

SPOŁECZNĄ oraz V – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD. Korzyści z 

uczestnictwa w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” są 

wielorakie. Poza prestiżem wynikającym z możliwości posługiwania się certyfikatem, 

Laureaci Konkursu – czyli trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w każdej kategorii – 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-do-rodzin-trafilo-juz-ponad-183-mld-zl
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otrzymują nagrody w postaci: pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł 

(dla kategorii I-IV), zagranicznej wizyty studyjnej lub nagród rzeczowych, produkcji 

filmów o działalności laureatów, udziału w targach branżowych (dla kategorii I-IV). 

Łączna wartość nagrody dla każdego Laureata to ok. 21 tys. zł. Dodatkowo zwycięzcy 

w kategorii I-IV otrzymają nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną 

przez Fundację BGK. Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci: pakietów 

doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV), wyposażenia 

związanego z prowadzoną przez nich działalnością. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/znaki-jakosci-ekonomii-spolecznej-
poznalismy-laureatow-tegorocznej-edycji-konkursu  

5) 13 czerwca 2022 Minister Marlena Maląg wraz z wiceministrem Stanisławem 

Szwedem otworzyli II Wojewódzką Konferencję Senioralną i Targi Seniora „Silver 

Silesia”. Impreza, pod Patronatem Honorowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, 

odbywała się w Bielsku-Białej. W konferencji udział wzięli naukowcy, politycy oraz 

przedstawiciele instytucji realizujących politykę senioralną w środowiskach lokalnych. 

Jej główny nacisk położony był na seniora, jako konsumenta, a głównym założeniem 

konferencji: „Senior konsument mający wpływ na rozwój gospodarki”. Konferencji 

towarzyszyły targi senioralne, promujące „srebrną gospodarkę”, podczas których 

działało m.in. Miasteczko zdrowia, w którym odwiedzający mogli się bezpłatnie 

przebadać. Na targach funkcjonowało również stoisko promocyjne Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej. Średnio co czwarty Polak jest już w wieku senioralnym – 

ma 60 lat lub więcej. Mówimy o blisko 10 milionach osób, a liczba ta – jak wskazują 

prognozy Głównego Urzędu Statystycznego – będzie rosła. Do roku 2050 już około 40 

proc. Polaków będzie seniorami. – Dlatego takiego znaczenia nabiera dobrze 

zaprojektowana polityka senioralna, skrojona pod potrzeby osób starszych, czyli 

grupy o różnorodnych i często specyficznych potrzebach – podkreśliła minister 

Marlena Maląg, otwierając konferencję. Minister przypomniała, że rząd Prawa i 

Sprawiedliwości prowadzi konsekwentną, stabilną i długofalową politykę senioralną. 

– Rozpoczęliśmy od przywrócenia wieku emerytalnego, dając możliwość wyboru – 

dalsza praca czy świadczenie – mówiła minister. – O bezpieczeństwo finansowe osób 

starszych dbamy wypłacając 13.i 14. emeryturę, oraz waloryzując te świadczenia. To 

70 mld zł dodatkowego wsparcia w latach 2019-2022. Od 2022 roku podwyższyliśmy 

kwotę wolną od podatku do poziomu 30 tys. złotych, dzięki czemu świadczenia 

emerytalne i rentowe do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT, a od lipca 

tego roku podatek PIT zostanie obniżony z 17 do 12 proc. Ważnym programem dla 

osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy lub z niej 

zrezygnowały i w związku z tym nie mają wypracowanej nawet minimalnej 

emerytury, jest rządowy program „Mama 4+”. – Uruchomiliśmy go w 2019 r. i do tej 

pory przyznaliśmy ponad 71 tys. świadczeń na kwotę blisko 1,4 mld zł. – powiedział 

wiceminister Szwed. Stawiamy na aktywność zawodową, społeczną, na rozwój 

https://www.gov.pl/web/rodzina/znaki-jakosci-ekonomii-spolecznej-poznalismy-laureatow-tegorocznej-edycji-konkursu
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specjalnych rządowych programów, realizowanych przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej – jak „Senior+” i „Aktywni+, na które rocznie przeznaczamy 100 

mln zł, a dzięki, którym poszerza się oferta dla osób starszych.–  Na programy 

wspierające aktywność seniorów przeznaczymy w latach 2021-2025 kwotę 500 mln zł 

– uzupełnił wiceminister Stanisław Szwed.  Dzisiaj w Polsce funkcjonuje ponad 1000 

ośrodków Senior+ zapewniające wsparcie ponad 25 tys. osobom starszym. To duża 

liczba w porównaniu z rokiem 2015, gdy było ich niespełna 100. Na utworzenie 

nowych placówek i dofinansowanie bieżącej działalności już istniejących w ramach 

programu „Senior+” przeznaczymy do 2025 r. łącznie 300 mln zł, czyli 60 mln zł 

rocznie. Kolejnym ważnym programem pomagającym osobom starszym w aktywizacji 

jest wieloletni program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. Ministerstwo Rodziny 

realizuje go wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz seniorów. – W 2022 roku dofinansowaliśmy 281 takich 

projektów na terenie Polski na kwotę prawie 38 mln zł – podsumował wiceminister 

Szwed. Prelegentami byli m.in. – prof. P. Błędowski, prof. M. Grewiński, prof. A. 

Frączkiewicz – Wronka, dr J.Lizut , dr M. Zrałek  

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/silver-silesia--dla-dobra-seniorow  
 

6) W dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Borkach k. Supraśla odbyła się konferencja nt. 

„Praca i Polityka Społeczna w Zmieniającej się Rzeczywistości”, organizowana przez 

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Akademię 

Nauk Stosowanych w Łomży Konferencja została zaplanowania jako forma 

kontynuacji tradycji corocznych, prestiżowych, ogólnopolskich konferencji polityków 

społecznych. Była to XXXIX taka konferencja. Ponadto, z uwagi na dominująca 

tematykę, była to także druga konferencja dotycząca rozwoju Gospodarki 4.0 – jej 

ekonomicznych i społecznych uwarunkowań w kontekście pracy i rynku pracy. 

Pierwsza  odbyła się w dniach 21-23.09.2020 r. Augustów-Wilno. Z uwagi na szybkie 

tempo zmian społeczno-gospodarczych i ich dynamiczne uwarunkowania, zaistniała 

pilna potrzeba wymiany poglądów, ocen (na podstawie wyników badań, analiz i 

innowacyjnych pomysłów) odnośnie do obserwowanych procesów i zjawisk. 

Czynnikiem o kapitalnym znaczeniu jest tu pandemia COVID-19, wpływająca na 

przepływy w zasobach pracy, oddziałująca na relacje pracownik-pracodawca, ale też 

na szersze życie poza pracą i bezpieczeństwo socjalne obywateli. Proces rozwoju 

Gospodarki 4.0 oraz pandemia COVID-19 wpływają na poszczególne kraje i 

społeczności w skali regionalnej i lokalnej, a zarazem rodzą istotne wyzwania w 

obszarze rynku pracy i jego społecznych uwarunkowań. Obszary problemowe 

konferencji: Podażowe aspekty rynku pracy, Zmiany w poziomie i strukturze popytu 

na pracę, Zmiany w relacji pracownik-pracodawca, Rozwój nowych form 

zatrudnienia, Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 – analizy i 

oceny, Zmiany w obszarze zabezpieczenia społecznego wynikające z bieżących 

https://www.gov.pl/web/rodzina/silver-silesia--dla-dobra-seniorow


 

procesów społecznych i ekonomicznych,  Polityka na rzecz rodziny – aktualne 

wyzwania, Rola polityk publicznych w stymulowaniu rozwoju innowacji społecznych 

w okresie COVID-19, Wyzwania wobec systemu edukacji na poszczególnych 

poziomach kształcenia, Wyzwania rozwojowe z perspektywy polityki społecznej oraz 

Ubezpieczenia społeczne – aktualne wyzwania społeczne i ekonomiczne. W sesji nt. 

Polityka społeczna i jej nowe wyzwania, wystąpienie nt. „Punkty zwrotne i kierunki 

rozwoju polityki społecznej po 1989 roku” wygłosił Prof. dr hab. Mirosław Grewiński 

(Uczelnia Korczaka w Warszawie, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN). 

Źródło:file:///C:/Users/WSP/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunica
tionsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/0_Program_Borki%2
0k.%20Supra%C5%9Bla%202022[41246].pdf  
 

7) 20 maja 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się jedno z 

najważniejszych wydarzeń w obszarze polityki społecznej w województwie 

pomorskim – konferencja „Idea solidarności i równości społecznej w realizacji usług 

społecznych przez centra usług społecznych (CUS)". Konferencję otworzyła Katarzyna 

Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, która 

wprowadziła do spotkania dokładnie omawiając zagadnienie realizacji usług 

społecznych na Pomorzu. Kluczowym wystąpieniem rozpoczął prof. Marek Rymsza, 

który umieścił Centra Usług Społecznych jako element inwestycyjnej polityki 

społecznej. W dalszej części spotkania Prof. Mirosław Grewiński, przybliżył 

uczestnikom spotkania najistotniejsze kwestie związane z wyzwaniami dotyczącymi 

rozwoju usług społecznych w Europie. Podczas konferencji przedstawicielki 

pomorskich CUS: Anna Bielawska-Jutrzenka - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w 

Czersku oraz Sabina Krawiec - Z-ca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy 

Słupsk zaprezentowały sesję dobrych praktyk. Niezwykle istotną część wydarzenia 

stanowiła końcowa debata na temat Centrów Usług Społecznych w kontekście 

nowego wymiaru polityki społecznej, w której udział wzięli reprezentanci CUS, 

samorządów oraz organizacji pozarządowych z regionu. 

Źródło:https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-
komunikatu/news/konferencja-w-obszarze-polityki-spolecznej/  

8) 10 maja 2022 r. w urokliwym wnętrzu Teatru Kamienica obyła się jedno z najbardziej 

oczekiwanych wydarzeń łączących środowiska edukacyjne i społeczne. Blisko trzystu 

biorących udział w gali gości poznało nazwiska laureatów „Korczaków”, trwającego 

od początku roku Konkursu o Nagrodę im. Janusza Korczaka. Kapituła przyznała 

dwanaście nagród oraz wyróżniła czternastu kolejnych laureatów. Nagrodzone 

zostały osoby publiczne kierujące się korczakowskimi wartościami, instytucje 

edukacyjne i lokalni liderzy. Nagroda była przyznawana w trzech kategoriach. W 

kategorii Osoby publiczne Nagrody im. Janusza Korczaka otrzymali: Wanda Traczyk-

Stawska, powstańczyni warszawska, wieloletnia nauczycielka, Krystyna Starczewska, 

file:///C:/Users/WSP/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/0_Program_Borki%20k.%20SupraÅ�la%202022%5b41246%5d.pdf
file:///C:/Users/WSP/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/0_Program_Borki%20k.%20SupraÅ�la%202022%5b41246%5d.pdf
file:///C:/Users/WSP/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/0_Program_Borki%20k.%20SupraÅ�la%202022%5b41246%5d.pdf
https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/konferencja-w-obszarze-polityki-spolecznej/
https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/konferencja-w-obszarze-polityki-spolecznej/


 

liderka edukacji, twórczyni Liceum Bednarska, s. Małgorzata Chmielewska, 

społeczniczka, prezeska fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.  Wyróżnienia w tej 

kategorii otrzymali: Tomasz Dangel, twórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, 

Anja Rubik, założycielka Fundacji Sexed.pl działającej w obszarze edukacji seksualnej, 

Przemysław Staroń, nauczyciel i wychowawca, innowator edukacji. W kategorii 

Lokalni liderzy edukacji Nagrody im. Janusza Korczaka otrzymali: Prof. Małgorzata 

Michel – badaczka, zajmująca się naukowo m.in. „dziećmi ulicy” jako niewidzialną 

grupą społeczną, Artur Czepczyński – przedsiębiorca, fundator Fundacji Rodziny 

Czepczyńskich, Małgorzata Swędrowska – autorka książek dla dzieci, popularyzatorka 

czytelnictwa wśród najmłodszych, Kira Sukhoboichenko – start-uperka, 

pomysłodawczyni „Międzynarodowego Dnia Plecaka”. Wyróżnienia w tej kategorii 

otrzymali: Wioletta Łapczyńska-Nowak – nauczycielka w Szkole Podstawowej w 

Józefosławiu, propagatorka idei Korczaka, Ewa Radanowicz – liderka zmian w 

edukacji, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym, Jakub Tylman – pedagog, 

działacz społeczny, pomysłodawca kampanii społecznej „Szkoły bez zadań 

domowych”, Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, oddająca w swoich działaniach głos 

dzieciom, autorka projektów upamiętniających Korczaka. Nominacje w kategorii 

Instytucje wdrażające Korczakowskie idee były wyjątkowo liczne – zgłoszono 36 

instytucji. Kapituła przyznała 5 Nagród im. Janusza Korczaka: Stowarzyszenie Koło 

Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego, które od sześciu dekad prowadzi 

korczakowskie obozy i kolonie, Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i 

Młodzieży KORCZAK DZISIAJ, za stworzenie jednego z największych festiwali 

teatralnych dla dzieci i młodzieży, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, za stworzenie 

prężnego, młodzieżowego ruchu społecznego, uświadamiającego rówieśnikom i 

dorosłym, jak poważnym zagrożeniem jest katastrofa klimatyczna, „Wypożyczalnia 

Skrzydeł” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie, za stworzenie w 

podlubelskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia, Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę, za ponad trzy dekady pomagania dzieciom doświadczającym 

przemocy w rodzinie, w tym wykorzystywanym seksualnie. Wyróżnienia w tej 

kategorii otrzymali: Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Orange 

Polska, Fundacja SEXED.PL, Fundacja Ronalda McDonalda, Klub „Wysoki Zamek”, 

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka w Zielonej 

Górze, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie. 

„Stawiamy przed Nagrodą trzy ważne cele. Pierwszy to zauważenie osób i organizacji 

lokalnych działających oddolnie w edukacji. Mamy w Polsce mnóstwo fantastycznych 

nauczycieli i instytucji, które zasługują na uznanie. Po drugie, integracja środowiska 

edukatorów społecznych. Chcemy, by częściej się spotykali i wymieniali 

doświadczenia. I po trzecie, upowszechnianie wartości i idei Korczaka i odczytywanie 



 

ich na nowo w XXI wieku” – powiedział prof. Mirosław Grewiński, rektor Uczelni 

Korczaka. Źródło: https://uczelniakorczaka.pl/za-nami-gala-korczaka/  

9) W dniu 31 maja 2022 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Focus przy al. Warszawskiej 

109 w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Współpraca 

międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i 

perspektywy”. Konferencja była podsumowaniem projektu „Nowy model współpracy 

instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi 

społeczne” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Sylpo System Sp. z o.o., JSNP 

Humanus, IPISS i Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Model 

Współpracy to rozwiązanie pokazujące korzyści z łączenia aktywizacji zawodowej z 

budowaniem spójnego systemu usług społecznych. W ramach konferencji odbyły się 

liczne wystąpienia specjalistów z zakresu ekonomii społecznej oraz panel dyskusyjny. 

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także 

instytucji polityki społecznej oraz osoby zainteresowane tematyką ekonomii 

społecznej i zatrudnienia socjalnego. Wystąpienia mieli m.in. prof. M.Grewiński, 

prof.M.Rymsza, dr J.Lizut, C.Miżejewski i wielu praktyków.  

 
Źródło: https://ptps.org.pl/konferencja-pod-patronatem-ptps-wspolpraca-
miedzyinstytucjonalna-a-lokalne-uslugi-spoleczne-model-uwarunkowania-i-
perspektywy/  

1) W dniu 15 czerwca 2022 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się Debata 

„Wyzwania dla pomocy społecznej w dobie kryzysu”. Było to kolejne spotkanie 

zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Debata 

dotyczyła zagadnień związanych z pomocą społeczną w dobie kryzysu. Omówiliśmy 

m.in. aspekty związane z okresem pandemii, napływem uchodźców oraz starzejącym 

się społeczeństwem. Poruszono także tematy dotyczące Centrum Usług Społecznych, 

funduszy unijnych i podmiotów ekonomii społecznej w kontekście pomocy 

społecznej. Na temat „Pomoc społeczna w środowisku lokalnym w dobie kryzysu w 

tym: zadania nowe związane z sytuacją pandemii, napływem uchodźców, wyzwania 

stojące przed pomocą społeczną.” wypowiedział się prof. dr hab. Mirosław Grewiński, 

Uczelnia Korczaka w Warszawie. W temacie „Pomoc społeczna w kontekście wyżu 

demograficznego z lat 40-50 XX wieku” - struktura demograficzna województwa 

łódzkiego z uwzględnieniem osób w wieku 75 lat i więcej oraz wyzwania stojące przed 

pomocą społeczną w kontekście osób starszych głos zabrał dr hab. Piotr Szukalski, 

prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, a na temat „Wyzwania zawodowe dla 

pracowników socjalnych w dobie kryzysów - ku nowej normalności…” obecna sytuacja 

w liczbach: zatrudnienie, uchodźcy, COVID-19, problemy związane z kryzysem 

epidemicznym i uchodźczym, elementy pracy socjalnej związane z tworzeniem nowej 

normalności w tych kryzysach i po nich…wypowiedziała się dr Maria Łuszczyńska, 

Adiunkt w Katedrze Socjologii Problemów Społecznych Uniwersytetu Papieskiego 

https://uczelniakorczaka.pl/za-nami-gala-korczaka/
https://ptps.org.pl/konferencja-pod-patronatem-ptps-wspolpraca-miedzyinstytucjonalna-a-lokalne-uslugi-spoleczne-model-uwarunkowania-i-perspektywy/
https://ptps.org.pl/konferencja-pod-patronatem-ptps-wspolpraca-miedzyinstytucjonalna-a-lokalne-uslugi-spoleczne-model-uwarunkowania-i-perspektywy/
https://ptps.org.pl/konferencja-pod-patronatem-ptps-wspolpraca-miedzyinstytucjonalna-a-lokalne-uslugi-spoleczne-model-uwarunkowania-i-perspektywy/


 

Jana Pawła II w Krakowie. W II bloku tematycznym, swoje wystąpienia 

zaprezentowali: Pani  Ewa Wysocka p. o. Dyrektora  Centrum Usług Społecznych w 

Kozienicach - Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, jako przykład dobrej 

praktyki w pomocy społecznej”, Łukasz Waszak Prezes Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi - „Podmioty ekonomii społecznej w usługach 

społecznych - jak stworzyć lokalny model usług, przykłady dobrych praktyk” oraz 

Izabela Rybka Konsultantka Regionalna w projekcie „Spójna Integracja Regionalna 

Ekonomii Społecznej II” - Włączenie społeczne w nowej perspektywie środków 

unijnych”.  

Źródło: https://www.rcpslodz.pl/o-rcps-lodz-t20/aktualnosci-a26/debata-wyzwania-
dla-pomocy-spolecznej-w-dobie-kryzysu-r221/pdf  

2) W dniach 21-22 czerwca 2022 r. w Starachowicach odbył się II Kongres Centrów 

Usług Społecznych. Organizatorami wydarzenia byli Prezydent Miasta Starachowice 

Marek Materek oraz Centrum Usług Społecznych. Pierwsza edycja kongresu odbyła 

się w październiku poprzedniego roku. Goście z całego kraju uczestniczyli w 

wykładach, debatach i warsztatach dotyczących usług społecznych. W wydarzeniu 

udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 

przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy 

Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, a także 

przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką społeczną. 

Moderatorem panelu dotyczącego wyzwań i przyszłości CUS - „Okiem eksperta” – 

kierowała dr Joanna Lizut - „Okiem eksperta” - Instytut Rozwoju Profesji i Usług 

Społecznych Sp. z o.o., Uczelnia Korczaka w Warszawie. 

Źródło: https://e-starachowice.pl/20220615358471/um-starachowice-ii-kongres-
centrow-uslug-spolecznych-w-starachowicach1655336705  

3) W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się pierwsze seminarium naukowe organizowane 

przez oddział rzeszowski Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Seminarium 

odbyło się na platformie Zoom. Prelegentami pierwszego Podkarpackiego 

seminarium o polityce społecznej, zatytułowanego „Dyskusja wokół polityki 

społecznej – dylematy i uwarunkowania” byli: Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner z 

wystąpieniem pt. „Dylematy polityki społecznej jako praktyki i jako nauki” oraz Prof. 

nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski z wystąpieniem pt. „Uwarunkowania lokalnej 

polityki społecznej 

Źródło: https://ptps.org.pl/dyskusja-wokol-polityki-spolecznej-dylematy-i-
uwarunkowania-seminarium-online  

4) W dniach 20-22 października 2022 r. w Gdańsku odbędzie się Kongres Towarzystw 

Naukowych „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych”. Celem III 

Kongresu Towarzystw Naukowych jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa 

towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu 

https://www.rcpslodz.pl/o-rcps-lodz-t20/aktualnosci-a26/debata-wyzwania-dla-pomocy-spolecznej-w-dobie-kryzysu-r221/pdf
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https://e-starachowice.pl/20220615358471/um-starachowice-ii-kongres-centrow-uslug-spolecznych-w-starachowicach1655336705
https://ptps.org.pl/dyskusja-wokol-polityki-spolecznej-dylematy-i-uwarunkowania-seminarium-online
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świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w 

wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także 

aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa. 

Organizatorami przedsięwzięcia są: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium 

Polskiej Akademii Nauk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Proponowane sesje 

problemowe: Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i 

świadomości społecznej, Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-

techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki, Ocena wkładu towarzystw naukowych 

w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów, Rola Polskiej 

Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym, 

Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki, Społeczny ruch 

naukowy w systemie polskiej nauki, Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki 

w Polsce, Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz 

organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę, Wkład towarzystw w 

nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).  

PTPS będą reprezentować na zjeździe wieloletni prezes ZG prof. J. Auleytner i 

aktualny prezes prof. M. Grewiński. 

Źródło:https://rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:zapr

oszenie-do-udzialu-w-iii-kongresie-towarzystw-

naukowych&catid=47&lang=pl&Itemid=268  

 
5) Ukazała się trzecia cześć serii społecznej PWN „Pomoc społeczna. Idea – rozwój – 

instytucje” (PWN, 2022). Publikacja przedstawia po raz pierwszy w Polsce 

interdyscyplinarną, całościową analizę pomocy społecznej, skierowana jest do 

studentów kierunków związanych z obszarami pomocowymi, szczególnie pracy 

socjalnej, polityki społecznej, czy pedagogiki społecznej oraz do osób związanych z 

profesjami i zawodami pomocowymi (np. pracowników socjalnych), badaczy 

zajmujących się kwestiami społecznymi, dziennikarzy, samorządowców, czy 

wszystkich wrażliwych na problemy społeczne. Książka prezentuje m.in.: genezę i 

rozwój pomocy drugiemu człowiekowi; unormowania prawne, organizację, funkcje i 

świadczenia w pomocy społecznej działania pomocy społecznej w obszarze wsparcia 

rodzin, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób z uzależnieniami czy w 

kryzysie bezdomności; beneficjentów, kadry i usługi w pomocy społecznej; 

zarządzanie, diagnozowanie i międzynarodowy wymiar pomocy społeczne; 

najnowsze tendencje w tym obszarze polityki społecznej. Książka ukazała się pod 

redakcją Elżbiety Bojanowskiej, Krzysztofa Chaczko, Jerzego Krzyszkowskiego i 

Eweliny Zdebskiej, zaś autorzy poszczególnych rozdziałów tworzą grono niemal 

czterdziestu polskich naukowców i praktyków pomocy społecznej z prawie wszystkich 

https://rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:zaproszenie-do-udzialu-w-iii-kongresie-towarzystw-naukowych&catid=47&lang=pl&Itemid=268
https://rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:zaproszenie-do-udzialu-w-iii-kongresie-towarzystw-naukowych&catid=47&lang=pl&Itemid=268
https://rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:zaproszenie-do-udzialu-w-iii-kongresie-towarzystw-naukowych&catid=47&lang=pl&Itemid=268


 

liczących się polskich ośrodków naukowych zajmujących się w polityką społeczną. 

Patronat nad książką objęło Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. 

Źródło: https://ptps.org.pl/pomoc-spoleczna-idea-rozwoj-instytucje-pwn-2022/  

 
PRACE LEGISLACYJNE w OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie 

zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych 

przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy 

przewidują m.in.: zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, 

zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 

rodzicielskiego przysługującego pracownikowi, który za zgodą sądu przyjął dziecko na 

wychowanie. Uprawnienia te, co do zasady przysługują obecnie do ukończenia przez dziecko 

7 roku życia. Proponowane zmiany wydłużają te uprawnienia do ukończenia przez dziecko 

14. roku życia, wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru 

obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły 

pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz 

osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów 

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka, 

wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-

terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych 

ośrodków preadopcyjnych, przy pozostawieniu możliwości przekształceń placówek w ramach 

niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub 

odpowiednio województwie. Ponadto proponowane są zmiany w zasadach przekształceń 

rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe oraz wprowadzenie pewnych elementów 

derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo projekt ustawy wprowadza jednolite 

kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z 

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla rodzin biologicznych oraz rodzin 

przysposabiających dziecko. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia 

miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-rada-ministrow-
przyjela-projekt-ustawy  
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Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 
2022 

21 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 

2022 (KPDZ 2022). Podstawą prawną Planu jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). 

Projekt KPDZ 2022 w styczniu i lutym br. był przedmiotem uzgodnień i konsultacji 

społecznych. Już po ich zakończeniu, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, projekt 

uzupełniono o odniesienia do podjętych w marcu br. działań polskich Publicznych Służb 

Zatrudnienia (PSZ) na rzecz integracji na rynku pracy osób przybywających do Polski z 

Ukrainy. Wskazane w KPDZ 2022 priorytety polityki zatrudnienia na rok 2022 r. są z jednej 

strony odpowiedzią obecne wyzwania – wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i 

rynku pracy po okresie pandemii oraz z trwającej wojny na Ukrainie, a drugiej strony – 

odpowiedzią na długofalowe i obserwowane od kilku lat trendy w gospodarce światowej, z 

których część dodatkowo uległa w ostatnich dwóch latach przyspieszeniu (cyfryzacja i postęp 

technologiczny). Obecnie najważniejszymi wyzwaniami dla europejskich rynków pracy, w 

tym polskiego, są powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego, zapewnienie odporności 

rynków pracy na skutki wydarzeń geopolitycznej oraz – w perspektywie średnioterminowej – 

rozwój umiejętności obywateli w taki sposób, by pozwalały one na satysfakcjonującą pracę 

zawodową w dobie transformacji cyfrowej i energetycznej. Dodatkowymi uwarunkowaniami 

dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne (w tym starzenie się 

społeczeństwa i migracje zarobkowe), a także nowe podejście do polityki zatrudnienia, 

kładące nacisk na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, łączenie życia zawodowego z 

rodzinnym oraz na efektywne wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia. Celem 

głównym KPDZ 2022, wynikającym z powyższego kontekstu, jest wzrost aktywności 

zawodowej i wzrost zatrudnienia, a celami szczegółowymi – realizowanymi poprzez działania 

kierunkowe – są: lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, 

podniesienie jakości zatrudnienia oraz wydajności pracy w Polsce, efektywne i sprawiedliwe 

wykorzystanie kapitału kadrowego Polski, modernizacja funkcjonowania Publicznych Służb 

Zatrudnienia  i zwiększenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy, efektywne i 

ukierunkowane zarządzanie migracjami zarobkowymi. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-krajowy-plan-dzialan-na-
rzecz-zatrudnienia-na-rok-2022  

INFORMACJE z ZAKRESU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Kampania promująca szczepienia dzieci z Ukrainy w Polsce oraz wsparcie w zakresie dostaw 

szczepionek – to główne założenia porozumienia o współpracy podpisanego przez ministra 

zdrowia Adama Niedzielskiego i Rasheda Mustafę Sarwara, Koordynatora UNICEF ds. Sytuacji 
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Kryzysowych na rzecz Uchodźców w Polsce. Kampania informacyjna ruszy 1 lipca i ma 

zwiększyć zainteresowanie szczepieniami w grupie uchodźców. Od 24 lutego, czyli dnia 

początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,3 mln uchodźców z 

Ukrainy, przeważnie kobiet i dzieci. Aby zapewnić i utrzymać zdrowie publiczne, szczególnie 

wśród najmłodszej populacji, konieczne jest dotarcie do ukraińskiego społeczeństwa z 

informacjami na temat szczepień według polskiego Programu Szczepień Ochronnych. – 

Wspólnie z UNICEF chcemy pomagać ukraińskim dzieciom. Będziemy zachęcać do udziału w 

kalendarzu szczepień i starać się, by w pełni korzystały z uprawnień, podobnie jak polskie 

dzieci – podkreślał Adam Niedzielski. Obecnie stan zaszczepienia noworodków utrzymuje się 

na poziomie niemal 95 proc., również w odniesieniu do dzieci pochodzących z Ukrainy. 

Zapobiega to występowaniu groźnych chorób zakaźnych, ale istotne jest, aby utrzymać 

wysoki poziom wyszczepienia na dalszych etapach życia dziecka. Ukraińskie dzieci, urodzone 

w Polsce są szczepione wg procedur obowiązujących dla dzieci polskich i objęte są polskim 

kalendarzem szczepień. W ramach współpracy z resortem zdrowia, UNICEF dostarczył już 50 

tys. dawek szczepionek p/IPV (przeciwko polio)i 5 tys. dawek szczepionek p/WZW A 

(wirusowemu zapaleniu wątroby typu A). Zaproponował także wsparcie w obszarze 

szczepionek przeciwko gruźlicy, WZW B oraz szczepionek MMR. – Dla dobra matek i dzieci, 

które musiały opuścić Ukrainę będziemy rozwijać współpracę i szukać nowych obszarów 

pomocy. Chcemy wspierać polski rząd w działaniach – zapowiadał Rashed Mustafa Sarwar. 

Priorytetem współpracy jest także zapewnienie dostępu do podstawowych usług 

zdrowotnych dla matek i dzieci z Ukrainy, w tym do profilaktyki przeciwepidemicznej poprzez 

szczepienia ochronne. Podpisane porozumienie zakłada także wsparcie żywieniowe 

(poradnictwo i zaopatrzenie) dla matek niemowląt i małych dzieci oraz pomoc w zakresie 

równego dostępu do usług opieki zdrowotnej dla dzieci z niepełnosprawnościami i zdrowia 

psychicznego nastolatków. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ministerstwo-zdrowia-i-unicef-podpisaly-
porozumienie-o-wspolpracy  
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