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Program drugiej konferencji konsultacyjnej 
(15.07.2018)

1. Aktualności z frontu kierunków rozwoju polityki społecznej
1. Najnowsze dane z Employment and Social Developments in Europe

(polaryzacja płacowa prac na rynku pracy)
2. Krajowego: projekt ustawy o rynku pracy, projekt aktualizacji KPRES, 

dyskusja o nowym systemie orzecznictwa i wsparcia dla ON
3. Europejskiego: „Pakiet na rzecz sprawiedliwości społecznej” (m.in. 

zalecenie dotyczące zabezpieczenia społecznego dla pracowników 
nietypowych), projekty rozporządzeń dla nowego okresu finansowego po 
2020 r.

4. Globalnego: MOP i cel 1.3 SDGs (Cele Zrównoważonego Rozwoju), 
prezentacja dobrowolnego raportu Polski w lipcu 2018

2. Podsumowanie wyników dyskusji z poprzedniej konferencji 
przesłanych przez 6 grup



Aktualności z frontu kierunków rozwoju polityki 
społecznej w ujęciu krajowym, europejskim i 
globalnym



Na rozgrzewkę: trzy kierunki rozwoju polityki społecznej na jednym obrazku



Aktualności z frontu danych –
polaryzacja płacowa pracy w 
UE
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Zmiana procentowa udziału prac nisko, średnio i wysoko płatnych 
między 2009 i 2016 r.

Wysoko płatne Średnio płatne Nisko płatne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Employment and Social 
Developments in Europe. Annual Review 2018. European Commission, 
2018

Dlaczego polaryzacja rynku pracy jest 
ważna dla kierunków rozwoju polityki 
społeczne? Rynek pracy podzielony 
między nisko płatne prace niskiej jakości 
oraz wysoko płatne prace wysokiej 
jakości zagraża stabilności 
zabezpieczenia społecznego. Dla 
pierwszej grupy jest niewystarczające 
(problemy z objęciem prac atypowych 
przez ubezpieczenie społeczne), druga 
go nie potrzebuje. Pojawiają się 
problemy ubogich pracujących, osób 
niechronionych

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150&furtherNews=yes


Aktualności z frontu nauki –
krytyka rozwoju polityki 
społecznej w Polsce

„Liberalno-konserwatywny model państwa 
opiekuńczego, jaki kształtował się przez lata 
transformacji, skręca obecnie w kierunku modelu 
konserwatywno-klientelistycznego”

„potrzebne jest bowiem nowe workfare state: 
• z edukacją i pracą dostosowaną do nowych 

technologii, 
• z nowymi usługami i z takimi warunkami pracy, 

które pozwalają godzić różne wymiary 
ludzkiego życia (work-life balance),

• z ludzkim traktowaniem się w zakładach pracy 
oraz ograniczaniem chorobliwej rywalizacji, a 
przeciwnie – z tworzeniem klimatu do 
współdziałania”

„Zagrożeniem rozwojowym jest także pasywna i bardzo 
konserwatywna polityka zdrowotna, ignorująca wzrost potrzeb 
zdrowotnych na skutek przyspieszenia procesu starzenia się 
populacji oraz ekspansji nowych technologii medycznych”

„Szczególny niepokój budzi podjęta reforma edukacyjna. Nie 
tylko kształt organizacyjny systemu edukacji, lecz przede 
wszystkim ograniczone i wykrzywione poznawczo treści 
programowe oraz tradycyjne metody nauczania 
zdezorientowanych nauczycieli mogą stanowić poważne 
zagrożenie dobrego rozwoju w przyszłości”

„Zagrożeniem rozwojowym jest więc także 
wykorzystywanie polityki społecznej do celów 
czysto politycznych (walki o władzę)”

„W polskiej polityce społecznej dominuje obecnie 
kierunek na rozszerzanie świadczeń pieniężnych, a 
nie na rozwój usług społecznych …, które są 
podstawą strategii na rozwój inwestycji społecznych. 
W wyniku tej polityki wydatki społeczne będą 
wzrastać, a publiczne placówki usług społecznych –
biednieć, dostarczając niskiej jakości świadczeń i 
generując kolejne problemy”

Źródło: Stanisława Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI 
wieku, Fundacja Batorego, 2018

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Forum Idei/Modele polityki spolecznej.pdf


Porównanie priorytetów wydatkowych w polityce 
społecznej

Wydatki na świadczenia pieniężne w PKB ( w %) 

Wydatki na usługi i świadczenia rzeczowe w PKB ( w %) 

Źródło: Stanisława Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI 
wieku, Fundacja Batorego, 2018

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Forum Idei/Modele polityki spolecznej.pdf


Porównanie struktury i priorytetów w polityce wsparcia rodzin

Ulgi podatkowe dla rodzin
Usługi
Gotówka

Komentarz dotyczący 
pozycji Polski: 1) udział 
świadczeń pieniężnych nie 
uwzględnia świadczenia 
rodzicielskiego 
wprowadzonego w 2015 r. 
(tzw. kosiniakowe, 1,2 
miliarda zł), 2) udział ulg 
podatkowych nie 
uwzględnia wprowadzenia 
ulgi zwrotnej w 2014 r., 3) 
udział usług nie uwzględnia 
wzrostu środków na 
program Maluch ze 150 
milionów do 500 milionów 
zł w 2018 r.



Kierunki rozwoju krajowe – aktualności z obszaru 
polityki rynku pracy

Do konsultacji skierowano projekt ustawy o rynku pracy. Proponuje się między 
innymi:

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/projekt-ustawy-o-rynku-pracy-/


Kierunki krajowe – aktualności z obszaru ekonomii społecznej

Do konsultacji 
skierowano projekt 
aktualizacji Krajowego 
Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. 
Proponuje się między 
innymi następujące 
wskaźniki:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4070


Kierunki krajowe – aktualności z obszaru ekonomii społecznej

Do konsultacji 
skierowano projekt 
aktualizacji Krajowego 
Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. 
Proponuje się między 
innymi następujący 
zakres przedmiotowy:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4070


Kierunki rozwoju europejskie – „Pakiet na rzecz sprawiedliwości 
społecznej” (marzec 2018) na tle innych inicjatyw UE

• Zalecenie Rady w sprawie 
dostępu pracowników oraz 
osób samozatrudnionych do 
ochrony socjalnej

• Rozporządzenie ustanawiające 
Europejski Urząd ds. Pracy

• Monitorowanie realizacji 
europejskiego filaru praw 
socjalnych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0132&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0131&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0130&from=PL


Monitoring sytuacji społecznej w UE – nowa 
tablica wyników społecznych 

Zasady i treść 

Przykład zastosowania dla Polski 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0130&from=PL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-poland-pl.pdf


Kierunki rozwoju aktualności – zabezpieczenie społeczne dla wszystkich wśród Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ

SDG Target 1.3: 

“Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy 
i mechanizmy ochrony socjalnej dla wszystkich ludzi, włączając 
w to poziomy podstawowe, oraz do 2030 roku objąć nimi jak 
największą liczbę grup ubogich i narażonych na ubóstwo”

SDG Wskaźnik 1.3.1:

Udział ludności objęty zabezpieczeniem społecznym i jego 

poziomem podstawowym według płci, wyszczególniający dzieci, 

osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, 

kobiety w ciąży, ofiary wypadków przy pracy, osoby ubogie

Pełna zgodność z Zaleceniem MOP dotyczącym podstawy
zabezpieczenia społecznego, 2012 (nr 202)

Jak Polska realizuje Cele Zrównoważonego 
Rozwoju? Realizacja Celów Zrównoważonego 
Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Wskaźniki Zrównoważonego 
Rozwoju GUS W Polsce: 

http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z202.html
http://unic.un.org.pl/files/259/Polska_VNR_20180615.pdf
https://sdg.stat.gov.pl/dane.jsf?poziom=_agenda2030&jezyk=pl
https://sdg.stat.gov.pl/dane.jsf?poziom=_agenda2030&jezyk=pl
http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf;jsessionid=c4khDDjgC2soLGih05XibtjD04aL_H8yOxE0Ow6Y.veadmz40?jezyk=pl&parametr_o1=&parametr_r1=&rozmiar=pl


Wskaźniki zalecane Wskaźniki realizowane przez GUS

Cel 1.3: 
“Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy 
zabezpieczenia społecznego dla wszystkich ludzi, włączając w to poziomy 
podstawowe, oraz do 2030 roku objąć nimi jak największą liczbę grup ubogich 
i narażonych na ubóstwo”

Wskaźnik 1.3.1:
Udział ludności objęty zabezpieczeniem społecznym i jego poziomem podstawowym według 
płci, wyszczególniający dzieci, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
starsze, kobiety w ciąży, ofiary wypadków przy pracy, osoby ubogie

Porównanie zestawu wskaźników zalecanych dla pomiaru celu 1.3 ze wskaźnikami 
stosowanymi w Polsce 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://sdg.stat.gov.pl/dane.jsf?poziom=_agenda2030&jezyk=pl
https://sdg.stat.gov.pl/dane.jsf?poziom=_agenda2030&jezyk=pl
https://sdg.stat.gov.pl/dane.jsf?poziom=_agenda2030&jezyk=pl


Podsumowanie wyników prac w grupach na pierwszej 
konferencji



Uwagi i argumenty ogólne



Zastępowanie i uzupełnianie Programu 500 Plus



Inne świadczenia i aktywizacja zawodowa



Usługi




