
 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy o postępach prac „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna 
i Pomoc Społeczna”. 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. 

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią 
większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uczelni 
Łazarskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka i Federacji Związków Pracodawców Ochrony 
Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. 

Pierwsze posiedzenie „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna 
i Pomoc Społeczna” 
 
Pierwsze posiedzenie „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” 
odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ważnym 
punktem spotkania będzie przedstawienie wszystkim Członkom Rady celów strategicznych projektu 
oraz wypracowanie priorytetów działania na najbliższe dwa lata. 
 
Podczas spotkania zostanie także wybrane Prezydium oraz Przewodniczący Rady. Rada będzie skupiać 
interesariuszy sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: przedstawicieli środowisk naukowych, 
edukacyjnych, pracodawców i pracowników oraz resortów właściwych dla danego sektora. Regulamin 
działania Rady dostępny jest na stronie internetowej projektu. 

 
„Bardzo się cieszę, że tylu znakomitych ekspertów, dla których problem kompetencji w sektorach opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej jest szczególnym przedmiotem uwagi, przyjęło nasze zaproszenie do 
udziału w „Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, a także 
wyraziło chęć zaangażowania się w pracę Rady. Głęboko wierzę, że taki skład Rady pozwoli w jak 
najlepszy sposób realizować jej zadania i przyczyni się do rozwoju kadr w tych obszarach” – mówi 
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Koordynator Rady Sektorowej w obszarze ochrony zdrowia z ramienia 
Uczelni Łazarskiego.  
 
Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Koordynator Rady Sektorowej w obszarze pomocy społecznej 
z ramienia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie podkreśla: „Potencjał 
intelektualny Rady jest ogromny. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim członkom Rady, że zgodzili się 
wesprzeć nas swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji tego niełatwego przedsięwzięcia. Jestem 
przekonany, że taki, a nie inny skład Rady pozwoli na wypracowanie ram dla kompetencji w obszarze 
zdrowia i pomocy społecznej”. 
 



Eksperci z obszaru ochrony zdrowia 
 
Do Rady zostali zaproszeni eksperci z obszaru ochrony zdrowia reprezentujący m.in. instytucje 
i organizacje takie jak: Ministerstwo Zdrowia; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; Pracodawcy RP; Polska Federacja Szpitali; 
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych; Naczelna Izba Lekarska; Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych; Centrum Egzaminów Medycznych; Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego; Mazowiecki Urząd Marszałkowski; Departament Wydziału Zdrowia Województwa 
Mazowieckiego; Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy; 
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ); Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej; Stowarzyszenie Młodzi Menedżerowie Medycyny; Warszawski Uniwersytet Medyczny; 
Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Federacja Związków Pracodawców Ochrony 
Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”; Uczelnia Łazarskiego; Konferencja Rektorów Akademickich 
Uczelni Medycznych; OPZZ; NSZZ "Solidarność";  Ośrodek Rozwoju Edukacji; Gdański Uniwersytet 
Medyczny; LUX-MED Sp. z o.o. i inni. 
 

Eksperci z obszaru pomocy społecznej 
 
Do Rady zostali zaproszeni eksperci w zakresie pomocy społecznej reprezentujący m.in. instytucje 
i organizacje takie jak: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Polskie Towarzystwo Polityki 
Społecznej; Stowarzyszenie Edukacyjne Służb Społecznych; Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy; Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego; 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Pracy Socjalnej; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; 
Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej; Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy 
Społecznej; Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; Stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Lokalnej; Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa – Bemowo; Dział Pomocy Środowiskowej 
i Usług; Polskie Stowarzyszenie Opiekunów; Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej w Krakowie; 
Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Szczecinie; Urząd Miasta Siemianowice Śląskie; Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; Uniwersytet Łódzki; Instytut Polityki 
Społecznej UW; Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników 
socjalnych w woj. mazowieckim; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej; Centrum In Corpore. 
 

Ruszyła strona internetowa projektu 
 
Więcej informacji o działalności „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc 
Społeczna” znajduje się na stronie internetowej projektu:  
 

www.rada.pracodawcyrp.pl 
 

 
O „Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” 

„Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” tworzy przestrzeń do 
wymiany opinii pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb 
kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, systemem edukacji 
i przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. Zadaniem Rady jest także identyfikacja 
i prognozowanie potrzeb kompetencyjnych dla obu podsektorów oraz monitoring legislacji i zmian 

http://www.rada.pracodawcyrp.pl/


merytorycznych dotyczących zawodów w tych obszarach. Rada ma także tworzyć rekomendacje 
i zalecenia dotyczące badań i rozwoju kompetencji w nowych zawodach dla obu sektorów.  

O kompetencjach w ochronie zdrowia – platformy dyskusji, w których 
uczestniczymy: 

Raport „All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomendacje dla Polski” 
All.Can to międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz 
decydentów politycznych na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz 
sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. Działania 
All.Can w Polsce to wspólny wysiłek specjalistów onkologów, ekspertów oraz przedstawicieli 
pacjentów i przemysłu farmaceutycznego. Pierwszymi rezultatami tej pracy są raport "All.Can: 
poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski" oraz skierowanie 
petycji do decydentów politycznych.  
Zaprezentowane przez ekspertów rekomendacje są wieloaspektowe i odnoszą się do takich obszarów 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, których modyfikacja uczyni opiekę onkologiczną w Polsce 
efektywniejszą. Raport wskazuje 5 rekomendacji, wśród których są: efektywniejsza alokacja 
dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań 
przesiewowych, zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii 
medycznych, uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem 
planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej oraz poprawa dostępu pacjentów do badań 
klinicznych.  
Rekomendacje te pokazują więc również kierunki w jakich powinny zmierzać zmiany w obszarze 
kompetencji w sektorze ochrony zdrowia. Wiele obszarów opieki onkologicznej wymaga wzmocnienia 
jakości kadr, rozwoju nowych kompetencji i promocji kwalifikacji jeszcze rzadko spotykanych 
w  sektorze (koordynator badań klinicznych czy coach medyczny). Wciąż rośnie np. zapotrzebowanie 
rynku pracy na zawody związane z badaniami klinicznymi, a potencjał tych badań w Polsce nie jest 
w pełni wykorzystany. W badaniach klinicznych realizowanych w ośrodkach w naszym kraju 
funkcjonują koordynatorzy badań, jednak ich obowiązki pełnią często lekarze – badacze, którzy w pełni 
powinni skupić się na samych badaniach, czy też osoby reprezentujące działy administracji, bez 
odpowiedniego przygotowania do pełnienia tej roli. Brakuje dziś specjalistów, posiadających pełne 
kompetencje w obszarze koordynowania badań klinicznych – potrafiących zarządzać całym procesem 
badania oraz jego organizacją. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu. 
 
Kongres Wyzwań Zdrowotnych 
W dniach 9-10 marca 2017 r. w Katowicach odbył się II Kongres Wyzwań Zdrowotnych, będący jednym 
z największych w Polsce spotkań specjalistów z szeroko rozumianego obszaru ochrony zdrowia oraz 
największą wielosektorową debatą o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu 
dwóch dni Kongresu miały miejsce liczne sesje panelowe, debaty i prezentacje. Kontynuując prace 
badawcze w obszarze onkohematologii, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego 
zorganizował podczas Kongresu sesję panelową "Hematoonkologia – model kompleksowej 
i koordynowanej opieki onkohematologicznej". Uczestnicy sesji wspólnie zastanawiali się nad mocnymi 
i słabymi stronami opieki onkohematologicznej w Polsce, determinantami skutecznej terapii, 
potrzebami pacjenta onkohematologicznego oraz modelowymi rozwiązaniami kompleksowej 
i koordynowanej opieki hematoonkologicznej. Z danych przedstawionych w dyskusji na podstawie 
badania pacjenckiego przeprowadzonego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia wynika, że 
ponad 65% pacjentów zauważyło, iż opieka nad pacjentami z chorobami onkohematologicznymi 
wymaga pewnej poprawy. 20% badanych uważa, że opieka jest bardzo dobra i w pełni zabezpiecza 
wszystkie potrzeby pacjenta. Z drugiej strony prawie 13% wskazało, że wymaga ona radykalnych zmian. 
Większość pacjentów (74,4%) ocenia swojego lekarza prowadzącego jako bardzo kompetentnego, który 
udziela wszelkich informacji na temat choroby oraz możliwości i przebiegu leczenia, przebieg leczenia 
jest dobrze zorganizowany. Ponad 20% badanych wskazało, że lekarz nie udziela wystarczających 

http://all-can.pl/


informacji na temat choroby oraz możliwości i przebiegu leczenia. Zdecydowana większość pacjentów 
wskazała, że poziom empatii, komunikacji i zaangażowania lekarza prowadzącego jest bardzo dobry 
(57%) i raczej dobry (37%). Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Fundacją Urszuli 
Jaworskiej na grupie 403 pacjentów od 26 września do 22 listopada 2016 r. Ankieta składała się z 27 
pytań zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru, a badanie miało charakter ogólnopolski. 
Natomiast z raportu „Hematologia onkologiczna – aspekty kliniczne, ekonomiczne, systemowe” 
opracowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w 2015 r. płynie 
rekomendacja związana z kształceniem specjalistów w obszarze onkohematologii – w celu zapewnienia 
odpowiedniej liczby hematologów, hematologia podobnie jak onkologia kliniczna, powinna być 
zaliczona do tzw. specjalności deficytowych, a kształcenie w dziedzinie hematologii powinno być 
prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Narodowym 
Instytutem Onkologii i Hematologii. Ponadto Ministerstwo Zdrowia powinno ułatwić możliwość 
uzyskania specjalizacji z hematologii poprzez zwiększenie liczy miejsc specjalizacyjnych w trybie 
rezydenckim dla lekarzy rozpoczynających kształcenie podyplomowe według modułowego programu 
specjalizacji.  
 
Priorytety w Ochronie Zdrowia 2017 
19 stycznia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu Priorytety 
w Ochronie Zdrowia – ważna debata o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia, jego zmianach 
i najtrudniejszych problemach. Podczas spotkania miało miejsce 10 paneli z udziałem kluczowych 
decydentów kształtujących ochronę zdrowia w Polsce. W trakcie wydarzenia mówiono m.in. o: sieci 
szpitali, koordynowanej opiece zdrowotnej czy restrukturyzacji, a także poruszono tematy związane 
z wybranymi dziedzinami medycyny m.in. diabetologią czy reumatologią. Jedna z sesji odbyła się pod 
patronatem zespołu Młodych Menedżerów Medycyny, działającego przy Polskiej Federacji Szpitali 
i zatytułowana była: Młodzi lekarze – kryzys kadr w ochronie zdrowia? Relację z debaty można obejrzeć 
na stronie Młodych Menedżerów Medycyny w sekcji aktualności (link). 
 
22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 
W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie 
się 22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona 
Zdrowia". Międzynarodowy Kongres OSOZ jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele 
środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, 
naukowcy, lekarze i pielęgniarki, menedżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające 
w sektorze, studenci uczelni medycznych. W nowoczesnej formule programowej poruszone zostaną 
tematy, które są kluczowe z punktu widzenia rynku medycznego i farmacji, w tym m.in.: elektroniczna 
dokumentacja medyczna 2018, kompetencje menedżerów i kadr medycznych w dobie cyfryzacji, 
koordynowana opieka zdrowotna, dyrektywa fałszywkowa i wyzwania dla rynku, opieka 
farmaceutyczna w Polsce i Europie, farmacja szpitalna. Pełny program Kongresu oraz formularz 
rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia. 
 
 
 
 

Realizatorzy projektu: 

 
 

http://menedzerowiemedycyny.pl/2017/01/19/mlodzi-lekarze-kryzys-kadr-w-ochronie-zdrowia/
https://www.osoz.pl/konferencja/szczegoly/744


Newsletter powstaje w ramach projektu: Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc 
Społeczna, sfinansowanego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 
numer 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


