
 

 

 

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) „Polska aktywnie uczestniczy w pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, która 
zmaga się ze skutkami zbrojnej napaści ze strony Federacji Rosyjskiej. Bardzo ważnym 
tematem jest zaopiekowanie się dziećmi, które na Ukrainie przebywają w domach 
dziecka” – mówiła podczas briefingu prasowego w Stalowej Woli minister rodziny i 
polityki społecznej Marlena Maląg. Blisko 350 obywateli Ukrainy, głównie dzieci 
otrzymało już pomoc w punkcie recepcyjnym w Stalowej Woli na Podkarpaciu. W tym 
mieście powstał punkt, do którego docierają wszystkie grupy z dziećmi ewakuowane 
z Ukrainy. Stamtąd dzieci ruszają do miejsc pobytu w całej Polsce. Minister Maląg 
przypomniała, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej powołano sztab, 
którego zadaniem jest organizowanie transportu i wsparcie dzieci, które przybywają 
do Polski. "Właśnie w Stalowej Woli powstał punkt recepcyjny dla dzieci. Tutaj będą 
przywożone te dzieci z Ukrainy, które będą potrzebowały wsparcia i dalej z tego 
miejsca będą trafiały do ośrodków docelowych na terenie Polski" – podkreśliła. 
Minister rodziny powiedziała, że dzieci w tym punkcie mają znakomitą pomoc. 
Podziękowała za to m.in. prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbereżnemu oraz 
organizacjom pozarządowym. "Dziś zdajemy egzamin z człowieczeństwa, z pomocy 
drugiemu człowiekowi. Wszystkie ręce na pokład i przede wszystkim, jako rząd 
staramy się te działania koordynować. Stalowa Wola jest tym najważniejszym 
punktem recepcyjnym dla dzieci z Ukrainy" – powiedziała minister Maląg. Obecna w 
Stalowej Woli wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha mówiła, że 

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


 

ministerstwo będzie koordynować pomoc dla tych dzieci, które przyjeżdżają do Polski 
w większych grupach. Wiceminister Socha dodała, że w punkcie załatwione mają też 
być wszystkie sprawy formalne, by dalszy pobyt dzieci na terenie kraju był bezpieczny 
i skoordynowany. Prezydent Stalowej Woli podziękował rządowi za zaufanie w 
związku z misją, jaką powierzył samorządowi. "Otrzymujemy bardzo trudne, 
odpowiedzialne zadanie, ale też takie, które w swojej misji najbardziej oddaje 
tragedie, która rozgrywa się u braci, po sąsiedzku. Dramat, który dotyka dzieci, które 
już raz straciły dom i znajdują się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych" – 
powiedział Nadbereżny (5 marca 2022). 
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/minister-malag-dzis-zdajemy-egzamin-z-
pomocy-drugiemu-czlowiekowi  

2) Pierwszym tematem posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów, podjętym z inicjatywy Polski, jest pomoc udzielana 
obywatelom Ukrainy, opuszczającym swój kraj przed wojną. Działania Polski 
przedstawiła w Brukseli minister Marlena Maląg. Minister zaapelowała o solidarność 
wszystkich państw Unii Europejskiej. – Potrzebuje jej Ukraina, ale potrzebują  także 
państwa udzielające pomocy. Ważne są wspólne deklaracje, ale niezbędna jest też 
solidarność finansowa oraz wspólne działania, umożliwiające dalszą relokację osób 
przybywających do państw graniczących z Ukrainą – mówiła minister. Polska, 
przyjmując do siebie już ponad 1,7 mln obywateli Ukrainy, stanęła przed 
bezprecedensowym wyzwaniem i bardzo odpowiedzialnym zadaniem – mówiła 
minister Marlena Maląg. – W pierwszej kolejności zapewniliśmy im bezpieczeństwo, 
schronienie i posiłek. Minister rodziny opisała polski system pomocy: jego organizację 
oraz formy udzielanego wsparcia. Aby jak najsprawniej zalegalizować pobyt obywateli 
Ukrainy Parlament przyjął, a Prezydent RP podpisał obowiązującą już specjalną 
ustawę. Zapewnia ona legalny pobyt, pełny dostęp do rynku pracy, opieki zdrowotnej 
i edukacji Ukraińcom przybyłym do naszego kraju po 24 lutego. Ustawa przewiduje 
dla nich jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł oraz dofinansowanie dla Polaków, 
przyjmujących za pośrednictwem gmin Ukraińców w swoich domach w wysokości 1 
200 zł miesięcznie. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że ok. 90 proc. 
przybywających stanowią kobiety z dziećmi. – Wyjątkowo niska stopa bezrobocia, 
określona przez Eurostat na 2,8 proc., pozwala sądzić, że znajdzie się dla nich 
zatrudnienie, pod warunkiem przygotowania przez pracodawców odpowiednich 
ofert. Równie ważne w tym obszarze jest powiększenie sieci miejsc opieki nad 
dziećmi do lat trzech. – Odpowiednie rozwiązania także znajdują się w nowej ustawie 
– zapewniła minister (14 marca 2022). 
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/potrzebujemy-solidarnosci-takze-
finansowej  

3) Minister rodziny i polityki społecznej dokonała podziału środków na realizację działań 
w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. W sumie do województw trafi blisko 61 mln 
złotych. Korpus w tegorocznej edycji ma na celu zapewnienie możliwości 
bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez 
nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także 
wolontariuszami. Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, mających 
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problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami 
bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach 
Korpusu Wsparcia Seniorów realizowane są dwa moduły działań: 
Moduł 1 polega na zapewnieniu wsparcia społecznego seniorom w wieku 65 lat i 
więcej, przez wolontariuszy, którzy m.in. pomagają im w zakupach, w wizytach u 
lekarza czy w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. Pomoc obejmuje 
również dostarczenie ciepłych posiłków czy produktów żywnościowych oraz paczek z 
podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby. W ramach tego modułu seniorzy 
mogą uzyskać wsparcie psychologiczne. 
Moduł 2, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz samodzielnego 
funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania przez tzw. „opiekę na 
odległość”. Zapewniają ją tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Opaski wyposażone są w co 
najmniej dwie wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor 
upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające 
komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące 
podstawowe czynności życiowe (18 marca 2022). 
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-zlotych-na-korpus-wsparcia-
seniorow  

4) V edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ponownie pozwoli 
wyłonić najbardziej wyróżniające się podmioty ekonomii społecznej i solidarnej oraz 
jednostki samorządu terytorialnego. Przyznawane certyfikaty przyczyniają się 
zarówno do budowy marki poszczególnych podmiotów, jak i całego sektora ekonomii 
społecznej. W roku bieżącym Minister Rodziny i Polityki Społecznej po raz piąty 
nagrodzi podmioty, które łączą działalność ekonomiczną ze społecznym 
zaangażowaniem, a także samorządy, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój 
podmiotów ekonomii społecznej. Wyróżni podmioty, które w sposób widoczny 
przyczyniają się do wzmacniania sektora ekonomii społecznej oraz do szeroko 
rozumianego rozwoju lokalnego, a także wzmacniania spójności i solidarności 
społecznej. Konkurs organizowany jest od 2018 roku w ramach projektu 
realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom 
Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, 
które chciałyby znaleźć się w gronie najlepszych podmiotów Ekonomii Społecznej i 
Solidarnej, proszone są o zgłaszanie się do dnia 20 kwietnia 2022 roku, za 
pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie konkursu 
(znakjakosci.mrips.gov.pl). W roku 2022 certyfikaty i statuetki przyznawane będą 
podmiotom ekonomii społecznej w czterech kategoriach: 
I. Debiut roku; 
II. Najlepszy pracodawca; 
III. Sukces rynkowy; 
IV. Pożyczka z korzyścią społeczną. 
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wygraną w 
kategorii 
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V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.  
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody tj. pakiety wsparcia doradczo-
szkoleniowego, filmy promocyjne, wyposażenie związane z prowadzeniem 
działalności oraz udział w targach branżowych. Natomiast podmiot certyfikowany 
może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe. 
Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można 
otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie 
konkursu, jak również w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (18 marca 2022). 
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zdobyc-znak-jakosci-ekonomii-
spolecznej-i-solidarnej  

5) Uczelnia Korczaka planuje zorganizowanie Gali Korczaka 10 maja b.r., która odbędzie 
się w Teatrze Kamienica. Do dziś włącznie spływają nominacje do Nagrody im. 
Janusza Korczaka – nominowanych jest już ponad 60 osób. Projekt Polska Akademia 
Janusza Korczaka ma na celu propagowanie dorobku pedagogicznego Janusza 
Korczaka oraz skonsolidowanie osób i placówek, które poprzez działalność naukową, 
edukacyjną lub w praktyce krzewią pedagogikę i przesłanie Janusza Korczaka. 
Pragniemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Na ile koncepcja korczakowska została 
zaadoptowana do współczesnych środowisk wychowawczych? oraz poddać analizie 
system korczakowskiego wychowania i jego wpływ na współczesną pedagogikę 
ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka/ucznia oraz kształtowanie 
demokratycznego środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży. Zapraszamy do 
udziału w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka – Janusz Korczak XXI wieku. W 
ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia w 
kategoriach:   korczakowskie idee w placówkach, organizacjach, instytucjach; liderzy 
lokalni  w działaniach na rzecz korczakowskich idei; osoby publiczne – 
propagatorzy  korczakowskiego dziedzictwa. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone 
osoby publiczne, naukowcy badający dzieło i spuściznę Janusza Korczaka oraz 
przedszkola i kluby dziecięce, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnego typu, 
szpitale i centra medyczne, hospicja, agencje pomocy społecznej, zgromadzenia 
harcerskie, ośrodki szkolno-wychowawcze, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa 
oraz inne ośrodki na terenie Polski, mające za patrona osobę Janusza Korczaka i/lub 
inne działające w duchu Janusza Korczaka. Nagroda im. Janusza Korczaka jest 
przyznawana przez Kapitułę Nagrody, powołaną przez Uczelnię Korczaka w 
Warszawie w ramach projektu Polska Akademia Janusza Korczaka finansowanego z 
programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka, Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. W grudniu 2021 ukazała się nowa książka pod redakcją M. 
Grewińskiego i J. Lizut pt. "Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej- szanse i 
zagrożenia", którą wydało MRiPS wraz z Uczelnią Korczaka.  
Źródło: https://uczelniakorczaka.pl/akademia-korczaka/  
 

6) Informujemy, że właśnie ukazał się drukiem trzeci tom serii wydawniczej Polskiego 
Towarzystwa Polityki Społecznej pt. „Portrety w polityce społecznej”. Opracowanie 
to dopełnia pierwotny zamysł inicjatorów i redaktorów publikacji profesorów 
Mirosława Grewińskiego i Arkadiusza Karwackiego, aby przedstawić czytelnikom 
sylwetki osób, które najbardziej zasłużyły się w ostatnich dekadach polskiej polityce 
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społecznej w wymiarze naukowym i praktycznym, i które swoją aktywnością 
podtrzymują ciągłość tej dyscypliny, czy też podejmują istotne role i przyjmują 
odpowiedzialność za kreowanie i wdrażanie strategii polityki społecznej. Niniejszy 
tom dopełnia zatem obraz środowiska polityków społecznych, tym razem kierując 
uwagę głównie na postacie z pokolenia dzisiejszych 50 i 40-latków. Obok obrazów 
nestorów i najbardziej doświadczonych polityków społecznych (dwa poprzednie 
tomy) zyskujemy w niniejszym opracowaniu prezentację ich uczniów, kolejnego 
pokolenia, które aktywnie próbuje rozwijać dyskursy polityki społecznej, czy nadawać 
kształt praktycznych rozwiązaniom, orientując się na potrzeby obywateli, 
niwelowanie problemów i nierówności, troszcząc się o ład społeczny. Niniejszy tom, 
podobnie, jak dwa poprzednie, jest nie tylko obrazem znaczących postaci, ale 
jednocześnie to obraz środowiska polityków społecznych i jednocześnie zapis refleksji 
na temat różnych aspektów kształtowania polityki społecznej, edukowania młodych 
adeptów tej dyscypliny, kreowania polityk szczegółowych, inicjowania życia 
środowiskowego. Książka, obok dokumentacji osób i ich dorobku, ma zatem także 
walor naukowy, dydaktyczny i więziotwórczy. W niniejszym, trzecim tomie 
„Portretów w polityce społecznej” prezentujemy 35 obrazów osób, z których każda 
zostawia swój ślad w ciągłości i postępie w ramach naszej dyscyplinie. Te obrazy, to 
jednocześnie podziękowanie i uhonorowanie tych starań i aktywności. Tom został 
dedykowany zmarłemu w 2021 roku nestorowi środowiska polityków społecznych – 
prof. Antoniemu Rajkiewiczowi, osobie, która przez wielu bohaterów konkretnych 
portretów została uznana za Mistrza i inspiratora. Liczymy, że ta trylogia, która 
właśnie została dopełniona trzecim tomem, i która uwzględnia w sumie 80 portretów 
członków naszego środowiska, znajdzie odpowiednie wykorzystanie – stanie się 
podstawą myślenia o działaniach i reformach, które warto rozwijać wobec 
konkretnych wyzwań polskiej sfery socjalnej i społecznej. Książka ukazała się pod 
szyldem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej dzięki wsparciu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz PZU SA. Na początku 2021 roku planowane jest 
zorganizowanie spotkania (w formule zdalnej) poświęconego promocji książki a 
przede wszystkim osobistych historii związków bohaterów 2 tomu „Portretów…” z 
polityką społeczną. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się nowa książka pod redakcją 
M. Grewińskiego i J. Lizut pt. "Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej- szanse i 
zagrożenia", którą wydało MRiPS wraz z Uczelnią Korczaka. 

7) 18 marca 2022 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa z 
udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, sekretarza Stanu w KPRM, 
rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera oraz sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera. Podczas wystąpienia szef 
MEiN Przemysław Czarnek przedstawił obecną sytuację związaną z przyjmowaniem 
dzieci ukraińskich uchodźców do polskich szkół. – Obecnie 75 tys. dzieci ukraińskich 
uchodźców jest już w polskich szkołach, 10% z nich w oddziałach przygotowawczych, 
90% z nich w klasach razem z polskimi dziećmi. Szacujemy, że uczniów pochodzących 
z Ukrainy, którzy mogą się zgłosić do szkół, będzie około 700 tys. – zaznaczył minister. 
Szef resortu zaznaczył też, że na wniosek samorządowców i organów prowadzących, 
w tzw. specustawie uchwalonej w poprzednią sobotę, zostało stworzone niezwykle 
elastyczne instrumentarium prawne. Pozwala ono na przyjmowanie dzieci 



 

ukraińskich uchodźców zarówno do szkół i klas polskich, jak i na tworzenie oddziałów 
przygotowawczych w następujących kategoriach wiekowych: w klasach 1-3, 4-6 i 7-8 
oraz w szkołach ponadpodstawowych. W oddziałach przygotowawczych ukraińskie 
dzieci uczą się w szczególności języka polskiego - minimum, które wymagane jest od 
szkół, to sześć godzin tygodniowo. – Wszystko inne, co znajdzie się w programie 
nauczania w oddziałach przygotowawczych zależy od szkoły, jej dyrektora i rady 
pedagogicznej – zaznaczył szef MEiN – Oddziały przygotowawcze mogą być tworzone 
również w infrastrukturze, która nie znajduje się w szkołach i nie jest wykorzystywana 
na potrzeby polskiej edukacji. Wszystko po to, by opiekując się dziećmi ukraińskimi – 
do czego jesteśmy zobowiązani jako sąsiedzi – nie zakłócać polskiego systemu 
edukacji. Tak, aby polskie dzieci mogły w normalny sposób kontynuować swoją 
edukację i przygotowywać się do promocji do następnych klas – podkreślił minister. 
Dodatkowo zapowiedział też, iż w kolejnych dniach zostaną podjęte dalsze decyzje 
uelastyczniające system dotyczące warunków bezpieczeństwa oraz warunków 
technicznych adaptowanej infrastruktury. Na zakończenie minister podziękował 
również spółkom Skarbu Państwa, Ministerstwu Aktywów Państwowych oraz 
wicepremierowi Jackowi Sasinowi za współpracę i przekazywanie potrzebnej 
infrastruktury dla tworzenia oddziałów przygotowawczych. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-ministra-
edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-sekretarza-stanu-w-kprm-rzecznika-
prasowego-rzadu-piotra-mllera-oraz-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-spraw-
wewnetrznych-i-administracji-pawla-szefernakera  

8) 28 stycznia 2022 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i 
zmiany społeczne w XXI wieku”, zorganizowana przez Fundację TYGIEL. Dynamiczny 
rozwój społeczeństwa, dostęp do wielu urządzeń, w tym Internetu oraz zjawiska 
globalne wpływają na obecne życie społeczne. Niewątpliwie aspekty technologiczne 
zmieniły kształt społeczeństwa, sprawiając, że staliśmy się świadkami różnego rodzaju 
zjawisk. Ostatecznie zdarzenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego, gwałtowne wprowadzenie różnego rodzaju nakazów i zakazów 
sprawiło, że mnogość tematów i problemów stojących przed badaczami z zakresu 
nauk społecznych i pokrewnych wzrosła na trudny do oszacowania poziom. 
Dyskutowano nad współczesnym światem, który jednocześnie oddziałuje zarówno na 
jednostkę społeczną, jak i grupę ludzi. Celem Konferencji było stworzenie przestrzeni 
do dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami dla społeczeństwa oraz 
zwróceniem uwagi na problemy występujące w społeczeństwie. Udział w wydarzeniu 
wzięli przedstawiciele kierunków społecznych i humanistycznych oraz osoby 
zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką. 
Szczególnie pochylano się nad następującymi obszarami: 
– innowacje społeczne, 
– polityka rodzinna i społeczna, 
– media w przestrzeni społecznej, 
– działania proekologiczne, 
– ekonomia społeczna i rynek pracy, 
– resocjalizacja i profilaktyka społeczna, 
– zmiany społeczne i edukacyjne, 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-sekretarza-stanu-w-kprm-rzecznika-prasowego-rzadu-piotra-mllera-oraz-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-spraw-wewnetrznych-i-administracji-pawla-szefernakera
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-sekretarza-stanu-w-kprm-rzecznika-prasowego-rzadu-piotra-mllera-oraz-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-spraw-wewnetrznych-i-administracji-pawla-szefernakera
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-sekretarza-stanu-w-kprm-rzecznika-prasowego-rzadu-piotra-mllera-oraz-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-spraw-wewnetrznych-i-administracji-pawla-szefernakera
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-sekretarza-stanu-w-kprm-rzecznika-prasowego-rzadu-piotra-mllera-oraz-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-spraw-wewnetrznych-i-administracji-pawla-szefernakera


 

– problemy współczesnego społeczeństwa, 
– aktywność administracji publicznej, 
– aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością. 
Źródło: https://fundacja-tygiel.pl/spoleczna/  

9) Od 14 do 19 marca 2022 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
obchodzony był VIII Tydzień Pracy Socjalnej. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy 
zaprosili studentów kierunku praca socjalna, a także osoby zainteresowane tematyką 
dotyczącą wsparcia i pomocy. Była to okazja, by spotkać się z doświadczeniem i 
wiedzą osób zaangażowanych na co dzień w działania na rzecz potrzebujących 
wsparcia. To również czas, w którym można było w szczególny sposób docenić tę 
niezwykle potrzebną i ważną społecznie profesję. W bieżącym roku wszystkie 
aktywności zostały zorganizowane dzięki współpracy z partnerami rady programowej 
kierunku praca socjalna. Patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Stowarzyszenie 
Szkół Pracy Socjalnej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego. 
Źródło:https://us.edu.pl/wydzial/wns/2022/03/08/8607/?doing_wp_cron=16468117
30.9116830825805664062500  

10) 10 marca 2022 r. odbyło się Seminarium pt. „Wojna i polityka społeczna. Wyzwania w 
kontekście kryzysu wojennego i humanitarnego w Ukrainie” w formie 
wideokonferencji. Wprowadzenie do tematyki seminarium poprowadził prof. 
Mirosław Grewiński (prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej). 
Wystąpienia panelistów: 
- prof. Gertruda Uścińska (prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)  
- prof. Julian Auleytner (Uczelnia Korczaka) 
- dr Ewa Flaszyńska (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) 
-  dr Beata Samoraj-Charitonow (Uniwersytet Warszawski) 
- dr Joanna Lizut (Uczelnia Korczaka) 
- prof. Norbert G. Pikuła (dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
Źródło: https://ptps.org.pl/konkluzje-z-seminarium-pt-wojna-i-polityka-spoleczna-
wyzwania-w-kontekscie-kryzysu-wojennego-i-humanitarnego-w-ukrainie/  

 
 

PRACE LEGISLACYJNE w OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
7 marca 2022 wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
Projekt dotyczy określenia szczególnych zasad zalegalizowania na terytorium RP pobytu 
obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w 
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz określenia 
form wsparcia obywateli Ukrainy, w tym m.in. szczególnych zasad powierzenia im pracy oraz 
zasad podejmowania i wykonywania przez nich działalności gospodarczej 
Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, zwany dalej „projektem ustawy”,  ma na celu stworzenie 
szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu 

https://fundacja-tygiel.pl/spoleczna/
https://us.edu.pl/wydzial/wns/2022/03/08/8607/?doing_wp_cron=1646811730.9116830825805664062500
https://us.edu.pl/wydzial/wns/2022/03/08/8607/?doing_wp_cron=1646811730.9116830825805664062500
https://ptps.org.pl/konkluzje-z-seminarium-pt-wojna-i-polityka-spoleczna-wyzwania-w-kontekscie-kryzysu-wojennego-i-humanitarnego-w-ukrainie/
https://ptps.org.pl/konkluzje-z-seminarium-pt-wojna-i-polityka-spoleczna-wyzwania-w-kontekscie-kryzysu-wojennego-i-humanitarnego-w-ukrainie/


 

obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia 
swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk 
Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń w kierunku terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących 
schronienia. Z uwagi na powyższe, konieczne stało się opracowanie rozwiązań prawnych 
skierowanych do opisanej wyżej  grupy cudzoziemców.   
Niniejszy projekt ustawy stanowi próbę odpowiedzi ustawodawcy na problemy, jakie 
w wyniku tej sytuacji powstały w sferze zapewnienia legalności pobytu osób przybywających 
z terytorium Ukrainy.  
 Projektowana ustawa ma być ustawą szczególną, istniejącą obok obowiązujących 
aktów prawnych w obszarze migracji i azylu, w szczególności ustawy z dnia 12 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o cudzoziemcach”, oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918) zwanej 
dalej „ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony”. 
Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2069  
 
 
17 marca 2022 wpłynął do Sejmu Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
Celem projektowanej ustawy jest objęcie przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. poz. 583) również obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy, nie bezpośrednio, ale przekroczyli np. granicę ukraińsko-mołdawską i w 
następnej kolejności udali się do Polski, i którzy wyrażają zamiar pozostania w naszym kraju. 
Analogiczna zmiana dotyczy art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 i 583), w którym proponuje się 
skreślenie wyrazu „bezpośrednio”. 
Zmiany w art. 2 ust. 1 i art. 41 ust. 3 mają charakter legislacyjny. Pierwsza polega na 
ujednoliceniu określeń użytych w ustawie. Natomiast druga poprawia błędne odesłanie.  
Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego  
2022 r., tak aby nie różnicować sytuacji prawnej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez inne kraje w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., 
tj. od dnia rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie, do dnia wejścia w życie ustawy 
zmieniającej. 
Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2090  

 

INFORMACJE z ZAKRESU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2069
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2090


 

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest 
zwiększenie wiedzy o potrzebach kompetencyjnych w branży poprzez określenie stanu i 
kierunków rozwoju kadr oraz związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także 
określenie krótko- i średniookresowych wyzwań przed jakimi stoi branża w obszarze 
kompetencji. Dotychczas (od października 2020 r. do listopada 2021 r) zrealizowano I edycję 
badań obejmującą badania jakościowe i ilościowe.  

W badaniu jakościowym wzięli udział pracodawcy, eksperci branżowi, edukacyjni i HR, a także 
przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji, natomiast w badaniu ilościowym 
uczestniczyli pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach w sektorze 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.  

„Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego to ważny projekt Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, który swoim zakresem obejmuje kilka branż polskiej gospodarki i ma na 
celu m.in. określenie obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych, a także identyfikację 
wyzwań stojących przed branżami w wymiarze kompetencyjnym. Pracownicy i ich 
umiejętności są czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju każdego przedsiębiorstwa 
niezależnie od branży. Trendy wpływające na funkcjonowanie poszczególnych branż jeszcze 
mocniej wskazują na konieczność zapewnienia kadr, które pozwolą na adaptację do nowych 
warunków.” - mówi Pani Joanna Orłowska, koordynator badania z ramienia PARP.  

„Dla branży opieki zdrowotnej w czasie realizacji badania BBKL takim nowym, 
nieprzewidywalnym wyzwaniem stała się pandemia koronawirusa i konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwu mimo zagrożenia epidemicznego. Branża będzie 
się także mierzyć w najbliższej przyszłości z narastającym zjawiskiem starzenia się 
społeczeństwa i deficytem kadr. Wiedza płynąca z badań jest niezbędna do lepszego 
zrozumienia potrzeb branży w zakresie zasobów ludzkich i ich kompetencji a także możliwych 
kierunków rozwoju branży” – dodaje Pani Orłowska. 

Wyniki badań prowadzonych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz raport z 
zostaną zaprezentowane podczas Okrągłego stołu BBKL – Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna, który odbędzie się w formie zdalnej 12 maja 2022 r. w godz. 10.00 -12.30. Więcej 
informacji oraz zapisy na wydarzenie: 
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/wydarzenia-bkl#harmonogram  

Źródło: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Raport końcowy z I edycji badań dla branży 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna, PARP, 2022 (w przygotowaniu). 

 

Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030 r.  

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/wydarzenia-bkl#harmonogram


 

Opublikowano finalną wersję „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu 
ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 roku”. „Zdrowa Przyszłość” 
została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały w dniu 27 grudnia 2021 r. Dokument 
stanowi kontynuację „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy 
strategiczne”.  

Zdrowa przyszłość” jest najważniejszym dokumentem strategicznym w polskim systemie 
ochrony zdrowia. Przedstawia główne działania oraz niezbędne kierunki zmian, które należy 
podjąć, aby zapewnić obywatelom dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. 
Wyznaczone cele i narzędzia stanowią ramy strategiczne dla działań wszystkich instytucji w 
ochronie zdrowia. Dokument uwzględnia założenia programu Polski Ład oraz wytyczne 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Odnosi się także do innych 
kluczowych dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w tym do 
Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej. 

Celem działań ujętych w dokumencie jest zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego 
do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, 
nowoczesny i efektywny system. Efektem wdrożenia wskazanych zmian jest wydłużenie życia 
w zdrowiu i poprawia zdrowia ludności. 

Działania mające na celu poprawę sytuacji w polskim systemie zdrowotnym ujęto w cztery 
główne obszary: pacjent, procesy, rozwoju i finanse. Dla każdej sfery zdefiniowano cele i 
określone kierunki interwencji.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc-ramy-strategiczne-rozwoju-
systemu-ochrony-zdrowia-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-2030 

Rynek pracy, edukacja, kompetencje – kolejne raporty PARP 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała kolejne raporty na temat sytuacji na 
rynku pracy. Raporty ukazują się w cyklach miesięcznych i obejmują okres sprawozdawczy od 
momentu ukazania się poprzedniego raportu. Przedstawiają syntetyczne wyniki aktualnych 
badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, a także dostarczają 
informacje na temat dominujących na tych rynkach trendów. 

Na stronie internetowej PARP można znaleźć już kolejne opracowania dotyczące ostatnich 
miesięcy: 

• Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – grudzień 2021: 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-
kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-grudzien-2021  

• Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – styczeń 2022: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc-ramy-strategiczne-rozwoju-systemu-ochrony-zdrowia-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-2030
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc-ramy-strategiczne-rozwoju-systemu-ochrony-zdrowia-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-2030
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-grudzien-2021
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-grudzien-2021


 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-
kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-styczen-2022  

• Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – luty 2022: 
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-
kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2022  

Prace legislacyjne w obszarze opieki zdrowotnej 

Informacje na temat prac legislacyjnych w styczniu:  

http://rada.pracodawcyrp.pl/wp-content/uploads/2017/04/01_22_Monitorowanie-procesu-
legislacji-OZ-i-PS.pdf  

Informacje na temat prac legislacyjnych w lutym:  

http://rada.pracodawcyrp.pl/wp-content/uploads/2022/03/02_2022_Monitorowanie-
procesu-legislacji-Zdrowie-i-Pomoc-spo%C5%82eczna-luty-2022-1-1.pdf  

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa 
przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”. Projektowany 
dokument strategiczny - „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia 
na lata 2021-2027” stanowić ma politykę publiczną w rozumieniu koncepcji systemu 
zarządzania rozwojem Rzeczypospolitej Polskiej realizowanego na podstawie ww. ustawy. 
Identyfikuje on główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian. 
Projektowany dokument strategiczny ma stanowić kontynuację dokumentu strategicznego o 
nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne” 
(Policy Paper), który przedstawiał długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia w 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w latach 2014-
2020. Policy Paper był pierwszym dokumentem w skali europejskiej, który w tak dokładny 
sposób opisywał stan krajowego systemu ochrony zdrowia. Istotą interwencji w obszarze 
zdrowia jest ich systematyczność, stałość i powtarzalność – jedynie konsekwencja działań w 
perspektywie wieloletniej, jest gwarantem osiągnięcia zakładanych zmian zdrowotnych. 
Dlatego należy kontynuować podjęte działania w ramach Policy Paper, te działania, które 
przynoszą skutki dla zdrowotności społeczeństwa polskiego, rezygnacja z tych, które miały 
neutralny wpływ, a nawet przyniosły szkodę. Oparcie projektowanego dokumentu 
strategicznego jako aktualizacji Policy Paper na SOR ma na celu zapewnienie, aby określone w 
SOR cele, kierunki interwencji, działania i projekty, stanowiące strategiczne zadania państwa 
w obszarze kapitału ludzkiego i obszarze spójności społecznej – czyli obszarach dotyczących 
zdrowia i opieki zdrowotnej - zostały osiągnięte. Za koniecznością opracowania kolejnej edycji 
Policy Paper i konsekwentnym wdrażaniu działań mających na celu rozwój systemu ochrony 
zdrowia przemawiają również wskaźniki epidemiologiczne. Sytuacja zdrowotna w 
Rzeczypospolitej Polskiej i jej uwarunkowania ulegają systematycznej poprawie. Wśród 
najistotniejszych czynników wskazać należy poprawiające się warunki życia, wzrastającą 
wiedzę i świadomość w wymiarze dbania o własne zdrowie, a także reformy systemu opieki 
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zdrowotnej. Niemniej umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w 
naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej 
(UE), a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie. Dokument 
ma również na celu urzeczywistnienie idei deinstytucjonalizacji w obszarze usług 
zdrowotnych, poprzez wskazanie kierunków rozwoju i konkretnych działań w zakresie opieki 
psychiatrycznej oraz usług skierowanych do osób starszych. Cele szczegółowe i kierunki 
działań zostały wskazane w osobnej części dokumentu zawierającej strategię 
deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej. Zdeinstytucjonalizowane formy opieki powinny 
odgrywać coraz większą rolę w procesie poprawy dostępności do opieki zdrowotnej. Z jednej 
strony zwiększają one bowiem  dostępność do świadczeń i są „przyjazne” dla pacjentów i ich 
rodzin, a z drugiej stanowią uzupełnienie tradycyjnych, instytucjonalnych form opieki. W tym 
kontekście niezbędny jest dynamiczny rozwój infrastruktury – przede wszystkim sprzętowej, 
ale w niektórych przypadkach również budowlanej (np. budowa ośrodków pobytu 
dziennego). Jak ważne jest stworzenie skoordynowanego systemu opieki długoterminowej 
opartego na deinstytucjonalizacji unaoczniła również pandemia SARS-CoV-2 w 2020 r. 
Jednym z obszarów silnie narażonych na rozprzestrzenianie się epidemii była bowiem 
instytucjonalna opieka długoterminowa oparta na instytucjach z zakresu pomocy społecznej 
– domach pomocy społecznej i instytucjach opieki zdrowotnej – zakładach opiekuńczo-
leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dlatego tym bardziej pilne i konieczne jest 
wsparcie i rozwój opieki w środowisku domowym. 
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