
 

 
Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna 

i Pomoc Społeczna” trwa procedura wyboru Ekspertów zewnętrznych do realizacji zadań 

analitycznych i badawczych z zakresu kwalifikacji i kompetencji pracowników w sektorze opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej.  

Wznowione ogłoszenie zostanie zamieszczone w bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich 

w pierwszej połowie lipca br. w zakresie: 

 Eksperta z zakresu opracowywania analiz prawno-ekonomicznych  dla: 

(a) pomocy społecznej 

 (b) opieki zdrowotnej 

 Eksperta opracowującego wytyczne dla badań BKL dla: 

(a) pomocy społecznej 

(b) opieki zdrowotnej 

 Eksperta ds. określenia kompetencji i kwalifikacji dla:  

 (a) pomocy społecznej 

 (b) opieki zdrowotnej 

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej projektu:  

 

www.rada.pracodawcyrp.pl 
 

 
Na powyz ej przytoczonej  stronie moz na ro wniez  znalez c  szersze informacje o systemie Rad Sektorowych 

w tym na temat „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, a takz e 

o członkach Rady. 

 

 

 

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


PRACE LEGISLACYJNE w OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Pragniemy poinformować, że aktualnie trwają prace rządowe i parlamentarne dotyczące 
przygotowania zmian legislacyjnych w następujących obszarach: 

A) Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za 
życiem” – przygotowany w MRPiPS, przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 
14 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2017 r.) 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawach: 

1) Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;  
2) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); 
3) Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); 
4) Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1065);  
5) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793,z późn. zm.);  
6) Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 697). 

Szczegółowy zakres zmian określa załącznik do ww. ustawy (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem”). Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w 
zakresie, m.in.: 

 wsparcia osób niepełnosprawnych przez rozwój formy pomocy jaką są mieszkania chronione, 
w tym mieszkania wspomagane i treningowe, 

 wspierania aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych, 
 wzmocnienia profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny przez wsparcie realizacji 

przydzielonego mu zadania, polegającego na koordynacji poradnictwa dla kobiet w ciąży i ich 
rodzin. 

Dodatkowo projekt przewiduje usprawnienie realizacji usług pomocy społecznej poprzez wprowadzenie 
możliwości utworzenia w gminie nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – centrum usług oraz 
wydzielenia w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej zespołów realizujących 
poszczególne działania z zakresu pomocy społecznej. 

Z całością projektu można zapoznać się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-
prawnych/projekty-ustaw/osoby-niepelnosprawne/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-
zwiazku-z-realizacja-programu-za-zyciem/#akapit2 

B) Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 
rodzin - przygotowany w MRPiPS, przyjęty przez rząd 6 czerwca 2017 r. 
(skierowany do Sejmu 7 czerwca 2017 r.)  

Ustawa jest realizacją wniosków i rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, 
gdzie znalazły się propozycje zmian w obszarze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, 
ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawach: 

1) Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
2) Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
3) Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
4) Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
5) Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19486/RM-10-72-17.pdf
http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19486/RM-10-72-17.pdf
http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19486/RM-10-72-17.pdf
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/osoby-niepelnosprawne/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-realizacja-programu-za-zyciem/#akapit2
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/osoby-niepelnosprawne/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-realizacja-programu-za-zyciem/#akapit2
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/osoby-niepelnosprawne/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-realizacja-programu-za-zyciem/#akapit2
http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19464/RM-10-66-17.pdf
http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19464/RM-10-66-17.pdf
http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19464/RM-10-66-17.pdf


Ze wszystkimi zmianami na gruncie każdej z ustaw można zapoznać się na stronie: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299102/12437589/12437590/dokument291818.doc 

C) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw – przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
przyjęty przez rząd 20 czerwca 2017 r.  

Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in zlecania przez sąd kuratorom sądowym 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi. Nowe przepisy pozwolą 
sądom opiekuńczym na zlecanie kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 
nie tylko w toku rozpatrywania sprawy, ale również po wydaniu już orzeczenia. Dzięki takim rozwiązaniom 
będzie można w łatwy sposób sprawdzić czy opieka jest właściwie wykonywana. Dotychczasowe regulacje 
budziły pewne wątpliwości interpretacyjne. 

Ponadto, projekt ustawy wskazuje na bezpośrednią możliwość zlecenia kuratorowi przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego zaraz po tym, jak do sądu trafi niepokojąca wiadomość dotycząca sytuacji 
dziecka.  

Projekt nowelizuje również ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. 

Z całością projektu można zapoznać się na stronie: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291456/katalog/12386843#12386843 

Źródło: 
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9452,jasne-przepisy-w-sprawach-opieki-nad-
dzieckiem.html 

AKTUALNOŚCI 

Rusza kolejna edycja konkursu dotycząca wdrożenia usprawnień organizacyjnych 
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu dotyczącego wdrożenia 
usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie 
działań na poprawę obsługi klienta. Konkurs realizowany jest ze środków EFS, w ramach II Osi 
priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jego celem jest 
wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych 
polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. 

Założeniem konkursu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez 
zmianę organizacji pracy pracowników ośrodka oraz położenie nacisku na wykonywanie pracy socjalnej 
i usług socjalnych. Dofinansowaniem mogą zostać objęte m.in.: 

 prace związane z przygotowaniem OPS do wprowadzenia zmiany jego funkcjonowania, 
ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług i oddzieleniem ich od działań 
administracyjnych, obejmujące zarówno strukturę jednostki jaki i jej organizację, a także 
stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmiany zgodnie z przyjętymi założeniami, 
w tym np. remont i adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, itp.; 

 działania związanie ze wdrażaniem w OPS nowego modelu funkcjonowania OPS, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług i oddzieleniem ich od działań administracyjnych, w tym 
np. wynagrodzenia i szkolenia pracowników; 

 działania związane z monitoringiem realizacji pracy socjalnej i usług według przyjętego przez OPS 
modelu. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12299102/12437589/12437590/dokument291818.doc
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291456/katalog/12386843#12386843
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9452,jasne-przepisy-w-sprawach-opieki-nad-dzieckiem.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9452,jasne-przepisy-w-sprawach-opieki-nad-dzieckiem.html


Nabór projektów w ramach przedmiotowego konkursu jest prowadzony od 12 czerwca 2017 r. do  
15 września 2017 r. Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego.  

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.efs.mrpips.gov.pl 

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Edycja 2017 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu 
wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania 
wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach 
następującego celu szczegółowego: Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób 
bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych. Na realizację projektów 
w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 1 269 306 zł. Minimalna kwota dotacji na 
realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.  

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 3 lipca 2017 r. 

Pożyczki na start i na rozwój 

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki 
z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu 
Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł. Dzięki wykorzystaniu tych środków 
wsparcie uzyska minimum 2 030 podmiotów ekonomii społecznej. Powstanie także co najmniej 1250 
miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do końca kwietnia tego roku z Krajowego Funduszu 
Przedsiębiorczości Społecznej udzielono 28 pożyczek na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł. Wsparcie finansowe 
otrzymały głównie spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje z całej Polski (np. zakup urządzeń, 
remont pomieszczeń, uruchomienie działalności gospodarczej, bieżąca działalność). 

Krótki poradnik dla przyszłych pożyczkobiorców znajduje się na stronie MRPiPS: 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8930,pozyczki-na-start-i-na-rozwoj.html 

 

Z ZAGRANICY 

Zakończyła się 25 jubileuszowa Konferencja European Social Network w historycznej miejscowości Valletta 
na  Malcie. Konferencja , która odbywała się w terminie 26-28 czerwca 2017 r. organizowana była pod 
tytułem „Transforming lives through innovation and technology”.  Konferencja zgromadziła rekordową 
liczbę 530 uczestników z ponad 30 państw.  Głównymi uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele 
różnorodnych służb społecznych, w tym osoby zarządzające i koordynujące usługi społeczne, 
przedstawiciele nauki i biznesu, członkowie organizacji pozarządowych. Podczas konferencji dzielono się 
doświadczeniami w zastosowaniu technologii i innowacji społecznych w kontekście realizacji usług 
społecznych w środowisku, zarządzania lokalną polityką społeczną czy też kreowania nowych usług 
personalnych.  Polskę reprezentowali - prof. Mirosław Grewiński jako prorektor Uczelni Korczaka i prezes 
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej z dyrektor Barbarą Kucharską na czele. Kolejna Konferencja ESN będzie organizowana 
w przyszłym roku w Hiszpanii we współpracy z rządem Andaluzji.  

 

 

https://efs.mrpips.gov.pl/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8930,pozyczki-na-start-i-na-rozwoj.html


PLANOWANE KONFERENCJE 

1) 20 wrzes nia 2017 roku planowana jest Jubileuszowa Konferencja z okazji 40-lecia 
Instytutu Polityki Społecznej UW. Konferencja powinna zgromadzić polityków 
społecznych z całego kraju m. in. z ośrodków badawczych i akademickich. Miejsce: 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmies cie 26/28, budynek Starej Biblioteki UW.  
 

2) w dniach 25-27 września 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się IV Międzynarodowa 
Konferencja ESPAnet Polska POLITYKA SPOŁECZNA: KONTROWERSJE I PARADOKSY 
organizowana przez Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. 

                W trakcie konferencji omawiane będą przede wszystkim następujące zagadnienia:  
 co budzi największe kontrowersje w poszczególnych obszarach polityki społecznej? 
 jakie wybory i alternatywne rozwiązania występują w polityce społecznej? 
 jakie są nieoczekiwane i nieoczywiste konsekwencje realizacji zadań społecznych? 

 
3) w dniach 19-20 października 2017 roku w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

przy ul. Chodkiewicza 30 odbędzie się konferencja naukowa pn. Środowisko i społeczność 
lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, tym 
samym adresowana jest do reprezentantów nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i 
przyrodniczych oraz praktyków związanych z różnymi obszarami działania pracy socjalnej, w tym 
przedstawicieli instytucji publicznych kreujących, kierujących i wdrażających działania w 
środowiskach lokalnych. 
Problematyka konferencji będzie oscylowała wokół zagadnień: 

 aktywności/działania społeczne w przestrzeniach pracy socjalnej: diagnoza, wsparcie, edukacja (w 
wymiarze indywidualnym i wspólnotowym), metodyka, animacja, integracja, samopomoc, 
wolontariat, innowacje społeczne, środowiskowe mediacje i partnerstwa lokalne, itp.; 

 praca socjalna w środowisku: przykłady programów rewitalizacyjnych, tworzenie wspólnot 
lokalnych, specjalizacje w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (animator lokalny, 
organizator sieci społecznych, lokalny planista, lider), nowe narzędzia i strategie pracy 
w środowisku; 

 Kierunki rozwoju pracy socjalnej w środowisku: nowe koncepcje, metody badania, narzędzia 
i strategie pracy w środowisku; 

 Normy społeczne i obyczajowość; tożsamość, wzory zachowań, etyka w działaniach 
środowiskowych, np. rewitalizacyjnych; 

 Uczestnicy procesów w środowiskach lokalnych: od wykluczenia do uczestnictwa, od dzieciństwa 
do starości. 
 

4) w dniu 28.09.2017r. w Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Starość w drodze, czyli 
mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości”. 
 

5) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało cykl konferencji poświęconych 
programowi „Za życiem”. W założeniu powinno odbyć się szesnaście konferencji regionalnych 
oraz dwie ogólnopolskie połączone z warsztatami, które stwarzają możliwości społecznego 
opiniowania zmian do ustawy. 

Udział w konferencji i konsultacjach należy zgłaszać przez stronę: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/ 
Każdy zainteresowany może zapoznać się z dotychczas zgłoszonymi uwagami do projektu pod adresem – 
http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/zgloszone-uwagi 
 
Konferencje odbędą się one w dniach: 

 03.07.2017         Gorzów Wlkp. 
 11.07.2017         Kraków 
 12.07.2017         Częstochowa 
 25.07.2017         Rzeszów 

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/
http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/zgloszone-uwagi


 26.07.2017         Lublin 
 05.09.2017         Kielce 
 18.09.2017         Gdańsk 
 19.09.2017         Bydgoszcz 
 20.09.2017         Siedlce 
 26.09.2017         Wrocław 
 02.10.2017         Łódź 
 03.10.2017         Poznań 
 04.10.2017         Opole 

Źródło: 
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8938,za-zyciem-konsultacje-w-regionach.html 

 

Realizatorzy projektu: 

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

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8938,za-zyciem-konsultacje-w-regionach.html

