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Rozdział 2. 
 

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH 
 
 
 
2.1 Regulacje Unii Europejskiej 
 
2.1.1 Standardy socjalne 

 
Standardy socjalne Wspólnoty Europejskiej przez długi czas stanowiły przede 

wszystkim uzupełnienie regulacji dotyczących integracji gospodarczej państw członkow-
skich. Akty prawne, określające minimalne standardy socjalne we Wspólnocie Europejskiej, 
rozrosły się jednak na tyle, że mówi się nawet o europejskim prawie pracy jako odrębnej 
dziedzinie prawa wspólnotowego. Wśród regulacji socjalnych wyróżnia się pięć podstawo-
wych grup przepisów: 
 regulacje dotyczące swobodnego przemieszczania się pracowników, 
 regulacje o równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia, 
 przepisy dotyczące społecznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
 regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników, 
 regulacje o dialogu społecznym oraz o zasadach konsultowania z pracownikami. 

 
Liczbę aktów prawnych określających standardy socjalne w UE szacuje się na około 

10 rozporządzeń oraz około 60 dyrektyw. Przewaga liczebna dyrektyw nad rozporządze-
niami świadczy o tym, że widoczna jest raczej tendencja do harmonizacji standardów so-
cjalnych, a nie ich ujednolicania. Zasadę ujednolicania przyjęto głównie w odniesieniu do 
najważniejszych kwestii związanych ze swobodą przemieszczania się pracowników (Rozpo-
rządzenie nr 1612/68) oraz zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (roz-
porządzenie nr 1408/71). Zasadę harmonizacji stosuje się natomiast do standardów socjal-
nych dotyczących m.in.: 
 niedyskryminacji (dyrektywa nr 75/117, o jednakowym wynagradzaniu kobiet i 

mężczyzn dyrektywa nr 76/207 o jednakowych warunkach zatrudniania kobiet i 
mężczyzn, dyrektywa nr 79/7/ równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w sprawach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych) 

 czasu pracy i urlopów (dyrektywa nr 93/104 dotycząca aspektów organizacji cza-
su pracy) 

 BHP (dyrektywa nr 89/391 dotycząca realizacji przedsięwzięć mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników) 

 niewypłacalności pracodawców (dyrektywa nr 80/987 dotycząca ochrony rosz-
czeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy). 

 
 
2.1.2 Europejska Karta Socjalna 
 
Europejska Karta Socjalna została uchwalona 18 października 1961 roku w Turynie. EKS 
obowiązuje od 26 lutego 1965 r. Jest ona odpowiednikiem Europejskiej Konwencji doty-
czącej Praw Człowieka z 1950 roku w zakresie praw ekonomicznych i społecznych.  
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Karta jest dokumentem zamkniętym dostępnym tylko dla sygnatariuszy krajów członkow-
skich. Została uchwalona dla podnoszenia poziomu życia i popierania dobrobytu społecz-
nego, zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej, za pomocą odpowiednich instytucji i dzia-
łań. EKS zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze 
względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub spo-
łeczne.  
 
Państwo ratyfikując Kartę nie jest zobligowane do realizowania wszystkich jej postanowień. 
Według artykułu 20, ust.1b wystarczające jest zagwarantowanie pięciu z siedmiu praw tzw. 
obowiązującego jądra:  
 prawa do pracy,  
 prawo do tworzenia związków zawodowych,  
 prawo do układów zbiorowych,  
 prawo do zabezpieczenia socjalnego,  
 prawo do pomocy medycznej i socjalnej,  
 prawa rodziny do ochrony  
 prawa zabezpieczenia imigrantów do ochrony. 

 
Państwo sygnatariusz musi zaakceptować przynajmniej 10 artykułów Konwencji. Karta nie 
jest uznana za samo-egzekwującą się i nie może być bezpośrednio stosowana przez sądy 
krajowe. W procesie stosowania praw w niej opisanych pełni rolę posiłkową.  
 
Karta nie opiera się na żadnym mechanizmie prawnym, który wprowadzałby ją w życie. 
Ponieważ jednak określone kraje podpisały Kartę, musi istnieć organ kontrolujący realizację 
podjętych zobowiązań. Istnieją cztery takie organy: 
 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy  
 Komitet Ministrów Rady Europy 
 Komitet Niezależnych Ekspertów  
 Komitet Rządowy.  

 
Karta wymaga by przedstawiano coroczny raport dotyczący stosowania jej postanowień w 
krajach, które zobowiązały się przestrzegać ustaleń przyjętych artykułów. 
 
 
 
2.1.3 Europejski Fundusz Społeczny 
 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania 
podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w 
sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy tak-
że współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświę-
cona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. 
 
Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny 
być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie poten-
cjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa rów-
nież obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryte-
ria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną. 
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Obszary wsparcia EFS:  
1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezro-

bociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, 
jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, 
a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na 
rynek pracy po okresie nieobecności na nim.  

2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawi-
ska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie spo-
łeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego 
życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację 
życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać 
osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób 
bierny ze świadczeń pomocy społecznej.  

3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pra-
cy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnie-
niowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu 
do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.  

4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój 
przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do 
adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie inno-
wacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przed-
siębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu 
kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.  

5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością 
rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, 
pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające 
zmniejszenie dysproporcji których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć za-
równo w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy. 

 
Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru 
Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.  
Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, 
do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczno-
ści oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-
gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa. 
Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi 
się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 
do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wyklu-
czenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób nie-
pełnosprawnych. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie 
poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach 
zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.  
Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środo-
wiska naturalnego. 
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2.2. Polityka społeczna kraju 
 
 
2.2.1. Podstawa prawna systemu pomocy społecznej w Polsce 
 
Ustawa o pomocy społecznej 
 
Obowiązująca od 1 maja 2004 roku Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593  z dn. 
12.03.2004 r.), określa: 

 zadania w zakresie pomocy społecznej, 

 rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania,  

 organizację pomocy społecznej; 

 zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

Według ustawy (art. 2.1.) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, ma-
jącą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życio-
wych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do za-
spokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających god-
ności człowieka (art. 3.1.).  

Ustawa ta określa przypadki, w których udziela się pomocy społecznej osobom i rodzinom 
w szczególności  z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnospraw-
ności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macie-
rzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuń-
czo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej dotyczą obowiązków powiatu względem osób 
potrzebujących wsparcia. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 
powiat należą: 

 pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie 
za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o po-
wszechnym ubezpieczeniu w NFZ, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mają-
cych na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia, 

 udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, 
 finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców, 
 realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci.  
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Do zadań własnych powiatu należy: 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 
 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypła-
canie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo 
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym ro-
dzinom zastępczym, 

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także two-
rzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

 pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodo-
bowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, rów-
nież na terenie innego powiatu, 

 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym całodobowe placówki i rodziny zastępcze,  

 pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały 
status uchodźcy, 

 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 
do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, spe-
cjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewnia-
jące całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w 
przystosowaniu się, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu po-
nadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 
 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,  
 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 
 doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu, 
 podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym two-

rzenie i realizacja programów osłonowych. 

 

Jednostką, która wypełnia powyższe zadania powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR). Głównymi zadaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie 
z Art. 112 ustawy o pomocy społecznej, który określa zadania i obowiązki PCPR są: 

 sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków ad-
opcyjno-wychowawczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, ośrodków 
wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
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 koordynacja realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
 współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozba-

wionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 
 składanie radzie powiatu corocznych sprawozdań z działalności centrum oraz 

przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie opieki społecznej. 

 

Ustawy regulujące system pomocy społecznej na szczeblu powiatowym 

 

Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) 

W myśl ustawy powiat (art. 4.1.) wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charak-
terze ponadgminnym w zakresie: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i 
ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziała-
nia bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) 

Rozdział 3 ustawy określa zasady rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja ozna-
cza zespół działań: organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkole-
niowych, edukacyjnych i społecznych, prowadzonych przy aktywnym uczestnictwie osób 
niepełnosprawnych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich 
funkcjonowania oraz poprawy jakości życia i integracji społecznej. Ustawa definiuje trzy 
zasady rehabilitacji osób niepełnosprawnych:  

 rehabilitację leczniczą, która odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, 
 rehabilitację zawodową, która ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzy-

skania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez 
umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i 
pośrednictwa pracy, 

 rehabilitację społeczną, która ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym 
uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona poprzez:  

o wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 
niepełnosprawnej,  

o wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 
 likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transporto-

wych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie 
w społeczeństwie właściwych postaw  i zachowań sprzyjających integracji  z  oso-
bami niepełnosprawnymi. 

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z dnia 19 sierpnia 
1994 r. z późn. zm.) 

Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i 
samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że w działaniach z 
zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organiza-
cje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz 
grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.  



Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – Powiat Szydłowiecki 
 

 
Rozdział 2. Analiza Uwarunkowań Zewnętrznych 

14

 

W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:  

 promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,  
 zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do ży-
cia w środowisku rodzinnym i społecznym,  

 kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw spo-
łecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu 
ich dyskryminacji.  

 

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.) 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest ważnym aktem prawnym, 
wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności 
organizacji pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje ustawa to:  

 prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna 
pożytku publicznego),  

 uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publiczne-
go oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu organizacji po-
żytku publicznego),  

 nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,  
 wolontariat.  

Ustawa daje możliwość przekazania części zadań administracji samorządowej do realizacji 
organizacjom pozarządowym. 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst pier-
wotny: Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.; tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz.1231 z 2002 r. 
ze zm. Z 27 maja 2004 r. Dz. U. Nr 152 poz.1597) 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków 
finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  uzyskały kompetencje do 
rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach  lokalnych. Zadania w zakre-
sie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, w szczególności: 

 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie moty-
wuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu,  

 działalność wychowawczą i informacyjną,  
 ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoho-

lowych przeznaczanych do spożycia w kraju,  
 ograniczanie dostępności alkoholu,  
 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,  
 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,  
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  
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Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 
r. Nr 180, poz. 1493) 

Ustawa definiuje przemoc jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób narażające je na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym: sek-
sualną), powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołują-
ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Do zadań gminy w tym 
zakresie należy: stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, prowadzenie 
poradnictwa i interwencji, opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar i prowa-
dzenie gminnych ośrodków wsparcia. Realizacja ustawy ma: zapewnić ochronę i pomoc 
ofiarom przemocy, oddziaływać korekcyjno-edukacyjnie na osoby stosujące przemoc oraz 
podnosić świadomość społeczną na temat przyczyn i skutków przemocy. 

Z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wynikają zadania własne powiatu takie 
jak tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz prowa-
dzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

Ponadto do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należą – 
tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi-
nie oraz opracowywanie i realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy. 

 
 
2.2.2 Strategia Rozwoju Kraju 
 
 

Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim do-
kumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i progra-
mów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. SRK jest podstawową przesłanką dla 
Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odnie-
sienia), Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich i Stra-
tegii Rozwoju Rybołówstwa oraz wynikających z nich programów 
operacyjnych. Horyzont czasowy Strategii pokrywa się z okre-
sem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 
wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania środków n+ 2 (tj. 
w ciągu dwóch kolejnych lat). 

Zgodnie z zapisami strategii podnoszenie poziomu życia 
mieszkańców oznacza, poza inwestycjami w infrastrukturę techniczną, również koniecz-
ność zapewniania wystarczającego dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, opiekuńczych i 
socjalnych, usług związanych z administracją i wymiarem sprawiedliwości, a także infra-
struktury do wykorzystania czasu wolnego. Infrastruktura usług społecznych, rozumiana 
zarówno jako infrastruktura fizyczna, jak i jakość świadczonych usług, służy kształtowaniu 
jakości kapitału ludzkiego. 

Niezbędne są też inwestycje w obiekty służące świadczeniu usług społecznych dla 
osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci oraz osób dotkniętych patologiami społeczny-
mi (takimi jak alkoholizm czy narkomania). Równolegle konieczne są działania na rzecz 
wzmocnienia zasobów kadrowych tych placówek. Pozwoli to podnieść dostępność usług 
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społecznych i ich jakość oraz zmniejszyć skalę występującego w kraju zjawiska wykluczenia 
społecznego. Wiąże się z tym zadanie ograniczenia problemu bezdomności. Stwarzane 
będą warunki (włączając w to bazę materialną) dla osób wykluczonych do powrotu do sa-
modzielności i aktywności zawodowej, a także pełnego dostępu do usług edukacyjnych. 

Ważnym zagadnieniem Strategii Rozwoju Kraju jest również ułatwianie niepełnospraw-
nym dostępu do rynku pracy. Z jednej strony, podejmowane będą działania na rzecz uła-
twienia osobom niepełnosprawnym zdobywania kwalifikacji, przydatnych na rynku pracy, a 
z drugiej strony - doskonalone będą mechanizmy zachęcające pracodawców do zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych. Dużą rolę w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych 
pełni rehabilitacja zdrowotna i społeczna. Rozbudowywane i wspierane będą w związku z 
tym instytucje zapewniające ten rodzaj rehabilitacji. Istotnym warunkiem ułatwienia niepeł-
nosprawnym dostępu do rynku pracy jest również lepsze dostosowanie infrastruktury lo-
kalnej do ich potrzeb. 

Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Strategii zawiera 
komponent „Promocja polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej, zwłaszcza w zakresie funkcji 
ekonomicznych, opiekuńczych i wychowawczych”. Politykę w tym zakresie wzmacniać powinno 
łączne zaangażowanie aktywnej polityki społecznej państwa (rządu i samorządów) i aktyw-
ności społeczeństwa. Celem strategicznym jest zbudowanie zintegrowanego systemu poli-
tyki państwa, którego efektem będzie zwiększenie integracji społecznej, przy wzajemnym 
wspieraniu się polityki społecznej i polityki gospodarczej oraz wzrostu zatrudnienia. W 
realizacji tego celu pożądane jest zaangażowanie wszelkich podmiotów w projektowanie, 
wdrażanie i monitorowanie polityki społecznej. 

Pierwszoplanowym zadaniem polityki społecznej będzie systemowe wsparcie rodzin, 
szczególnie w pierwszych latach wychowywania dzieci, obejmujące działania w obszarze 
zdrowia, bytu, edukacji i wychowania, a także budowanie systemu wspierania łączenia ro-
dzicielstwa i pracy zawodowej. Wymaga to kompleksowych inicjatyw zarówno na poziomie 
centralnym, jak i regionalnym, administracji publicznej, ale także organizacji pozarządo-
wych, pracodawców i środowisk lokalnych, w tym lokalnego wolontariatu. W efekcie tych 
działań oczekiwać należy wzrostu stabilności rodzin, zwiększenia dzietności, a także ogra-
niczenia zjawisk niepożądanych, takich jak dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego. 
Realizowany będzie program wsparcia niezamożnych rodzin w zaspokajaniu ich potrzeb 
mieszkaniowych poprzez ułatwienie pozyskiwania mieszkania na własność. 

Promowana będzie integracja i aktywizacja społeczna, w szczególności rozwój insty-
tucji zatrudnienia socjalnego, spółdzielczości socjalnej, budownictwa socjalnego, rehabilita-
cji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak też rozwój kontraktów socjalnych 
i innych instrumentów aktywizujących, stosowanych przez służby społeczne. Prowadzone 
będą działania na rzecz tworzenia integracyjnego rynku pracy dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Aktywna polityka społeczna wymaga zaangażowania środowisk lokalnych. Aby to 
osiągnąć, niezbędna jest rozbudowa i kształtowanie dobrej jakości służb społecznych, a 
także rozwój sektora organizacji pozarządowych. Polityka integracji społecznej zależy w 
dużej mierze od inicjatyw obywatelskich, dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej. 
Warunki takie sprzyjają dynamicznemu rozwojowi usług społecznych prowadzących do 
integracji.  

Istotnym zadaniem jest budowa poczucia bezpieczeństwa socjalnego, związanego z 
poziomem i jakością usług zdrowotnych (w tym ratownictwa medycznego), usług pomocy 
społecznej oraz zabezpieczenia społecznego (renty, system emerytalny). 
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Ważne też będzie, w warunkach wydłużenia wieku życia, budowanie systemu wsparcia dla 
osób starszych, przede wszystkim zbudowanie kompleksowego systemu opiekuńczego, 
aktywizującego i integrującego osoby starsze w środowiskach lokalnych oraz rozwój opieki 
długoterminowej i paliatywnohospicyjnej. Brak takiego podejścia, w szczególności brak 
skoordynowanego wsparcia zdrowotnego osób starszych powodować może narastanie 
wykluczenia społecznego w tej grupie. 
 
 
2.2.3 Narodowa Strategia Spójności  
(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 
 

 

Ważnym wyzwaniem wynikającym z Narodowej Strategii 
Spójności (wcześniej tytułowana Narodowe Strategiczne Ramy Od-
niesienia) w nadchodzących latach jest trudna sytuacja na rynku 
pracy. Kluczowym problemem jest pełne i dobre wykorzysta-
nie jakości kapitału ludzkiego i zasobów pracy, w taki sposób 
by służyło to wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności i 
innowacyjności polskiej gospodarki, zmniejszeniu dysproporcji 
w rozwoju pomiędzy Polską a UE, oraz poszczególnymi re-
gionami. Nakreślony w Narodowej Strategii Spójności cel strate-
giczny odpowiada założeniom Strategii Lizbońskiej i wpisuje 
się w zdefiniowaną w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Wy-
tyczną 4.3 dotyczącą Większej liczby miejsc pracy. Dodatkowo, cel 
uwzględnia zalecenia dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego, 
jakie są tam podkreślane przez trzy priorytety: zaangażowanie większej liczby osób w ak-
tywną działalność zawodową, utrzymanie wysokiego poziomu aktywności zawodowej oraz 
modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego, poprawa zdolności adaptacyjnych pra-
cowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy, zwiększenie inwestycji w 
kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i zdobywanie kwalifikacji. 

Zapisy Narodowej Strategii Spójności odnośnie przeciwdziałanie ubóstwu i zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu, wskazują iż Polska jest krajem, gdzie ogólnemu wzrostowi do-
chodu i wydatków w społeczeństwie towarzyszy wzrost zróżnicowania sytuacji dochodowej 
ludności, z kontynuacją tendencji wzrostu ubóstwa. Zróżnicowanie problemów jest zależne 
od specyfiki regionu. W aglomeracjach oraz dużych miastach częściej spotykane są proble-
my narkomanii, przestępczości, bezdomności. Natomiast, w regionach uboższych, na ob-
szarach wiejskich pojawiają się patologie związane z brakiem perspektyw na zatrudnienie, 
szczególnie dla osób o niższym wykształceniu. Negatywnym elementem jest pojawiające się 
zjawisko dziedziczenia ubóstwa przez kolejne pokolenia. We wszystkich środowiskach ist-
nieje problem wykluczenia osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim i znacznym. In-
nym problemem, mającym swe podstawy w odmienności kulturowej grupy etnicznej, jest 
alienacja zawodowa i społeczna Romów. 

Odzwierciedlając cele Strategii Lizbońskiej, w najbliższych latach prowadzone będą 
działania mające na celu wzmocnienie spójności społecznej. Podstawowym elementem 
realizacji jest odpowiednia zdolność do reagowania na potrzeby społeczne oraz niwelowa-
nie czynników przyczyniających się do pogłębiania różnic, w konsekwencji powodujących 
bierność zawodową, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Przedsięwzięcia zwiększające inte-
grację społeczną są elementem wpisującym się przede wszystkim w Wytyczną 4.3.1 Zaanga-
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żowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową, utrzymanie wysokiego poziomu aktywno-
ści zawodowej oraz modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego zapisaną w Strategicznych Wytycz-
nych Wspólnoty. Polityka spójności w tym zakresie będzie skupiała się na osobach znajdują-
cych się w niekorzystnej sytuacji ze względu na długi okres braku aktywności zawodowej 
oraz osobach które przerwały edukację szkolną. Odpowiednie wsparcie dotyczyć będzie 
również osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełno-
sprawność, różnice kulturowe i etniczne. 

Integracja społeczna oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu bę-
dzie następować przede wszystkim poprzez zapewnienie dostępu do edukacji i szkolenia 
zawodowego. Towarzyszyć temu będzie świadczenie niezbędnych usług społecznych 
wspierających dostęp do zatrudnienia osób najdalej odsuniętych od rynku pracy oraz usług 
przyczyniających się do zwalczania ubóstwa, a także promowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia. Nieodzowną częścią tego procesu jest ułatwianie dostępu do takich sfer 
i dziedzin, które w sposób pośredni odgrywają istotną rolę w procesie integracji społecznej. 

Ważnym elementem prowadzonych działań musi być integracja zawodowa i spo-
łeczna imigrantów oraz grup etnicznych – tworzenie instytucjonalnych i finansowych ram 
dla programów pozwalających imigrantom oraz przedstawicielom grup etnicznych na prze-
zwyciężanie barier językowych, kulturowych i etnicznych, a także pomoc skierowana do 
długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opusz-
czających zakłady karne i młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Ponadto Narodowa Strategia Spójności wykazuje konieczność wsparcia podstawowej in-
frastruktury społecznej. Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Polski, a także przy-
śpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, niezwykle istotne jest zapewnienie bardziej 
równomiernego dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej. Dostęp do zdrowej i 
wysoko wykwalifikowanej siły roboczej jest ważną przesłanką szeroko rozumianej atrakcyj-
ności inwestycyjnej oraz ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki. 

Uwzględniając strukturę demograficzną, społeczną, a także zróżnicowanie w dostępie 
do infrastruktury ochrony zdrowia, kultury czy edukacji, a także wytyczne Strategicznych Wy-
tycznych Wspólnoty – w tym Wytyczną 4.3.5 Pomoc w utrzymaniu zdrowej siły roboczej zakładające 
wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej krajów członkowskich istotne znaczenie mają inwe-
stycje służące zmniejszaniu nierówności w dostępie do infrastruktury medycznej, edukacyj-
nej i kultury. 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną, potraktowane w sposób komplementarny 
wobec sfery technicznej powinny przyczynić się do wzmocnienia powiązań między sekto-
rami, a tym samym maksymalizacji zakładanych efektów rozwojowych. 

Zdrowie populacji jest jednym z kluczowych czynników produktywności i wzrostu 
gospodarczego oraz istotnym wyznacznikiem ogólnie pojętej jakości życia. W zakresie in-
frastruktury ochrony zdrowia istotne są działania służące poprawie infrastruktury ochrony 
zdrowia, zmniejszeniu nierówności w dostępie do infrastruktury medycznej oraz zwiększa-
jące efektywność w systemach opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w ICT, wiedzę i in-
nowacje. Wsparcie dla infrastruktury ochrony zdrowia może być źródłem wartości dodanej 
w innych dziedzinach życia gospodarczego. Bardziej skuteczne polityki zdrowotne powinny 
sprzyjać także ograniczeniu zjawiska absencji pracowniczych, jak również przedwczesnego 
przechodzenia na emeryturę. Powinny też mieć znaczący wkład w ograniczenie głównych 
nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług medycznych. 

Biorąc pod uwagę efektywność nauczania jako główny czynnik warunkujący funkcjo-
nowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji należy zwiększyć dostęp-
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ność edukacyjną, poprzez budowę i modernizację jej infrastruktury, a w szczególności po-
przez budowę i rozbudowę obiektów naukowo – badawczych i obiektów dydaktycznych, a 
także wyposażenie ich w sprzęt naukowo-badawczy, w tym laboratoria, pracownie kompu-
terowe, biblioteki oraz budowę i modernizację infrastruktury uczelni (np. domy studenckie, 
obiekty administracyjne). Lepszy system kształcenia zwiększy kwalifikacje zawodowe i 
zdolności adaptacyjne pracowników pozwalając tym samym na zaangażowanie większej 
liczby osób w  aktywną działalność zawodową. Działania w dziedzinie infrastruktury kultu-
ry powinny się koncentrować na wykorzystaniu potencjału kultury i dziedzictwa kulturowe-
go o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Ponadto 
powinny skupić się na ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz na poprawie 
stanu infrastruktury kultury, a także na zwiększeniu dostępu do kultury, co jest zgodne z 
zapisami ZPW. 

Polska gospodarka charakteryzuje się z jednej strony znaczącym potencjałem rozwo-
jowym, a z drugiej strony szeregiem zapóźnień rozwojowych wynikających m.in. z braku 
nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej. Jedynie przełamanie tych barier po-
przez zwiększenie dostępności transportowej kraju zwiększy atrakcyjność inwestycyjną, a 
co za tym idzie przyczyni się do osiągnięcia stałego i wysokiego wzrostu gospodarczego 
oraz pozwoli ograniczyć bezrobocie, a także zwiększy spójność społeczno – gospodarczą 
kraju. 

 
 
2.2.4 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 
 

Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszyst-
kim z priorytetów określonych w przyjętej w czerwcu 2004 r. Naro-
dowej Strategii Integracji Społecznej. Priorytety zawarte w Narodo-
wej Strategii Integracji Społecznej stworzone z perspektywą ich 
realizacji do 2010 roku są następujące: 

W zakresie realizacji prawa do edukacji: 

 wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 

 poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjum i śred-
nim, 

 upowszechnianie kształcenia na poziomie wyższym i jego lepsze dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy, 

 rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawności  dzieci, 

 upowszechnianie kształcenia ustawicznego; 

 

W zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego: 

 radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie nieakcep-
towalny i wymaga podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych działań, 

 ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowych tak, aby różnice 
te nie odbiegały od przeciętnego poziomu w krajach UE; 
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W zakresie działań dotyczących realizacji prawa do pracy: 

 ograniczenie bezrobocia długookresowego, 

 zmniejszenie bezrobocia młodzieży, 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych, 

 zwiększenie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy; 

 

W zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia: 

 wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności, 

 upowszechnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, 

 zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego; 

 

W zakresie realizacji innych praw społecznych: 

 zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bez-
domnością, 

 zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych, 

 rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej usługami 

 zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność społeczną, 

 realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne, 

 zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 

 
 
 

2.3. Województwo samorządowe 
 

 
2.3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2007-2013 
 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowiekiego na lata 2007-2013 kwestii pomocy społecznej dotyczy 
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludz-
kiego. Nowe wyzwania dotyczące konkurencyjności i spójności spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa i aktualne tren-
dy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, spadek liczby osób 
w wieku produkcyjnym) powodują konieczność podjęcia działań 
zmierzających do podniesienia mobilności mieszkańców oraz peł-
nego i dobrego wykorzystania kapitału ludzkiego i zasobów pracy. 

Jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności i konkuren-
cyjności regionu, wpływających na jakość życia jego mieszkańców, 
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jest odpowiednio rozwinięta, dostosowana do potrzeb oraz spełniająca standardy Unii Eu-
ropejskiej infrastruktura społeczna. Jak wynika z analizy społeczno-gospodarczej regionu, 
jakość i dostępność infrastruktury społecznej pozostaje nadal niewystarczająca w stosunku 
do występujących potrzeb. 

Dzisiejszy stan infrastruktury ochrony zdrowia, dydaktycznej, pomocy społecznej, jak 
również ich wyposażenie, jest w województwie bardzo zróżnicowany. 

Wzmocnienie roli edukacji i oświaty oraz podniesienie standardów ochrony zdrowia, 
jak również opieki społecznej, zapewni efektywność regionalnych zasobów pracy, wpłynie 
na mobilność pracowników, co w efekcie podniesie poziom konkurencyjności regionu. 

Odpowiednio ukierunkowane inwestycje w infrastrukturę społeczną (ochrony zdro-
wia, edukacyjną i opieki społecznej) zapewnią optymalne warunki dla wzrostu kapitału spo-
łecznego i zaspokojenia potrzeb społecznych w regionie. 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna wymaga nowoczesnej infrastruktury, pozwala-
jącej zarówno należycie zadbać o zdrowie i życie osób aktywnych na rynku pracy, jak i za-
pewniającej opiekę starszym i przewlekle chorym. Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i 
życia jest kluczowym elementem przy tworzeniu potencjału społecznego regionu. 

Dobre warunki do edukacji, na wszystkich poziomach, dzięki nowej lub zmoderni-
zowanej infrastrukturze i nowoczesnym wyposażeniu, powinny sprawić, że kapitał ludzki 
będzie lepiej wykształcony i dostosowany do dynamicznych wymogów rynku pracy. 

Dbałość o dostępność i jakość infrastruktury społecznej ma bardzo duże znaczenie 
w kontekście poziomu jakości życia mieszkańców. 

Nasilające się procesy polaryzacyjne w regionie, a także starzenie się ludności w połą-
czeniu z ewolucją modelu rodziny, powodują wzrost zapotrzebowania na opiekę długo-
trwałą i paliatywną oraz różne formy pomocy społecznej. 

Obecnie brak dostatecznej sieci infrastruktury pomocy społecznej stanowi zagroże-
nie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach 
życiowych i wymagających profesjonalnego wsparcia. W rezultacie, może to prowadzić do 
ich społecznego wykluczenia. 

Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierów-
ności w zdrowiu jest głównym celem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015. 
Również Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada osiągnię-
cie celów strategicznych rozwoju Mazowsza poprzez m.in. podniesienie standardów 
ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych. 

Priorytetem działań będzie więc dążenie do poprawy jakości usług a nie do rozrostu 
tego sektora. 

Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiej jakości kształcenia to cel główny rozwoju edukacji w Polsce, określony w Strategii 
Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. 

Również Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada przekształ-
cenie województwa w region, który będzie się cechował wysoką jakością zajobów ludzkich. 
Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym, zachodzić będą przemiany w sferze spo-
łecznej i nastąpi rozwój społeczeństwa kreatywnego. Dzięki wyższej jakości życia miesz-
kańców, pobudzona zostanie aktywność społeczna, a kapitał społeczny, w wyniku realizacji 
celów strategicznych, stanie się podstawą do dalszego rozwoju regionu i będzie stanowił 
ważny czynnik przewagi konkurencyjnej Mazowsza. Dlatego też projekty realizowane w 
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obszarze edukacji będą musiały wykazywać jasny związek z rozwojem gospodarczym re-
gionu. 

 

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu VII RPO WM 

 

Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 

Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej na szczeblu regionalnym i lokalnym 
będzie polegała przede wszystkim na modernizacji (w tym dostosowaniu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposażeniu w nowoczesny 
sprzęt zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia. 

W ramach priorytetu VII wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochro-
ny zdrowia, nie zaś na zwiększanie tego sektora, tak aby zakłady opieki zdrowotnej były 
dostosowane do obowiązujących przepisów prawa (aby spełniały wymagania, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod względem fachowym i sanitarnym). 

Wspierane będą przedsięwzięcia związane z modernizacją istniejących obiektów oraz 
polegające na wyposażeniu placówek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę i sprzęt 
medyczny. 

Beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w 
ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 

 

Infrastruktura służąca edukacji 

W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbu-
dowy, modernizacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) placówek 
systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględ-
nieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). 

Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dy-
daktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające 
upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana będzie również przyszkolna 
infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe, biblioteki, laboratoria. Wyrównywaniu 
szans młodzieży (głównie z obszarów wiejskich) sprzyjać będą działania związane z rozwo-
jem bazy socjalnej, towarzyszącej obiektom dydaktycznym (np. internaty, akademiki, sto-
łówki, itp.). 

Szkoły będą „otwarte” dla społeczeństwa poprzez możliwość udostępniania sal lekcyjnych, 
w tym także wyposażonych w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu, co umoż-
liwi realizację idei uczenia przez całe życie. Stosowanie tego typu rozwiązań gwarantuje 
efektywne wykorzystanie powstałej i zmodernizowanej bazy edukacyjnej. 

W celu zapewnienia równego startu edukacyjnego dzieciom ze wsi, planuje się szczególne 
wsparcie placówek przedszkolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 
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Infrastruktura służąca pomocy społecznej 

W ramach działania realizowane będą projekty mające na celu budowę, modernizację (w 
tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz poprawę jakości wyposażenia 
m.in.: pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej, działających zgodnie z zale-
ceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 
15 kwietnia 2004 r. Nr 64. poz. 593, ze zm.), znajdujących się w rejestrze wojewody oraz 
hospicjów stacjonarnych, mających podpisaną umowę na świadczenie usług z NFZ. 

Zwiększenie bazy placówek pomocy społecznej oraz dostosowanie istniejącej jej infrastruk-
tury do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej jest odpowiedzią na tendencje 
demograficzne Mazowsza i wzrastające zapotrzebowanie na usługi tej dziedziny społecznej. 

W trakcie budowy, modernizacji infrastruktury objętej tym Priorytetem, zostanie uwzględ-
nione wykorzystanie zrównoważonych metod budowy oraz wprowadzenie alternatywnych 
źródeł energii. 

Realizowane w tym zakresie projekty będą musiały wykazać bezpośredni lub pośredni 
wpływ na rozwój ekonomiczny regionu. 

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególno-
ści równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu 
poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na 
celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

 
 
2.3.2. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 
 

Wizja:  
Mazowsze konkurencyjnym regionem w układzie europejskim i globalnym  

 
Cel nadrzędny: 

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego podstawą poprawy jakości życia mieszkań-
ców 

 
Cel strategiczny  

Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regio-
nu w warunkach zrównoważonego rozwoju.  

Istotnym problemem rozwoju Mazowsza jest konieczność pogodzenia szybkiego tempa 
rozwoju metropolii warszawskiej z jednoczesną potrzebą zwiększenia spójności regionu, 
modernizacji i rozbudowy sieci komunikacyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkań-
ców obszarów pozametropolitalnych. Brak odpowiednio zaprogramowanych komplekso-
wych działań w tej sytuacji grozić może nawet zapaścią społeczno-gospodarczą obszarów 
peryferyjnych. 
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Dualizm Mazowsza, przy braku równowagi potencjałów rozwojowych Warszawy i terenów 
sąsiednich skutkuje obecnie przewagą migracji z terenów uboższych nad procesami „roz-
przestrzeniania” rozwoju z Warszawy na otoczenie. 

Zapewnienie wewnętrznej integracji regionu, przy optymalizacji wykorzystania przestrzeni i 
zachowania funkcji ekologicznych środowiska kulturowego i przyrodniczego jest celem 
kierunkowo zgodnym z polityką regionalną Unii Europejskiej. 

 

 

Osiągnięcie celów strategicznych rozwoju Mazowsza będzie możliwe poprzez realizację 
pięciu celów pośrednich, wyznaczających jednocześnie kierunki działań w poszczególnych 
obszarach: 

 
1. Rozwój kapitału społecznego. 

Doskonalenie i rozwój potencjału ludzkiego to wymóg gospodarki XXI wieku opartej na 
wiedzy, informacji i innowacjach. W gospodarce tej społeczeństwo, określane mianem „in-
formacyjne”, posiada pełną zdolność korzystania z nowoczesnych technik i technologii 
informatycznych. 

Rozwój kapitału społecznego, zasobu stanowiącego ważny czynnik przewagi konkurencyj-
nej Mazowsza, nastąpi w wielu wymiarach i obejmie działania ukierunkowane na: 

 zwiększenie dostępu do nowych technologii informatycznych oraz rozwój umiejęt-
ności ich wykorzystywania, 

 zapewnienie możliwości kształcenia i dokształcania, 

 wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, 

 poprawę warunków mieszkaniowych, 

 łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych 

 skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa jednostce i społeczności. 

Optymalne warunki dla wzrostu kapitału społecznego i zaspokojenia potrzeb społecznych 
w regionie zostaną zapewnione poprzez odpowiednio ukierunkowane inwestycje w infra-
strukturę społeczną. 

W realizacji celu aktywnie współuczestniczyć będą partnerzy społeczni, organizacje poza-
rządowe, w tym podmioty działające na polu ekonomii społecznej. 

 

2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. 
Wzrost innowacyjności będzie istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki Mazowsza, po-
prawy jej konkurencyjności i poziomu życia ludności. Województwo Mazowieckie ma 
szczególne warunki rozwoju i generowania innowacji oraz budowania gospodarki zdolnej 
do konkurowania na rynkach krajowych i zagranicznych. Realizacja celu powinna następo-
wać poprzez wykorzystanie wysokiego potencjału badawczo-rozwojowego Mazowsza, 
skoordynowanie programów badań naukowych i tematyki prac badawczych z potrzebami 
przedsiębiorstw oraz poprzez włączenie instytucji sektora B+R w podejmowanie działań 
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istotnych dla regionu i wzrostu jego konkurencyjności. Koniecznym będzie utworzenie 
zaplecza gospodarczego zdolnego do absorpcji i komercyjnego wykorzystania osiągnięć 
naukowych. Wszelkie dostępne instrumenty wsparcia finansowego będą wykorzystywane 
dla przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnych technologii i innowacyjnych 
sektorów gospodarczych, a także dla podniesienia poziomu infrastruktury naukowej i in-
formatycznej. Realizacji celu sprzyjać będą przede wszystkim działania ukierunkowane na: 

 wspieranie przedsiębiorczości oraz działań organizacji samorządu gospodarczego, 
stowarzyszeń oraz innych instytucji biznesowych i okołobiznesowych; 

 tworzenie regionalnych sieci współpracy i trwałych powiązań instytucjonalnych 
pomiędzy uczestnikami regionalnego systemu innowacji: (sektorem B+R, przedsię-
biorstwami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz instytucjami otoczenia bizne-
su); 

 podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu; 
 zwiększenie potencjału instytucji obsługi inwestorów i przedsiębiorców; 
 usuwanie barier administracyjnych; 
 tworzenie prawno-instytucjonalnych ram i form partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy. 
4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. 
Postępująca degradacja społeczno-gospodarcza obszarów pozametropolitalnych, zwłaszcza 
położonych na peryferiach województwa, wskazuje na konieczność podjęcia zintensyfiko-
wanych działań zapewniających szeroko rozumianą ich aktywizację społeczno-gospodarczą. 
Będzie to wymagało zmian strukturalnych w zakresie gospodarki, struktur demograficznych 
przestrzennych, komunikacji oraz infrastruktury technicznej i społecznej. 

Zmiany te z pewnością będą zachodziły powoli, bowiem ani gospodarka Mazowsza, ani też 
gospodarka krajowa nie są przygotowane do szybkich przeobrażeń. Dużą rolę odegra two-
rzenie nowoczesnej organizacji produkcji w formie klastrów wiejskich, które umożliwią 
przezwyciężenie tradycyjnych barier rozwoju obszarów wiejskich. Działania na rzecz akty-
wizacji i modernizacji obszarów pozametropolitalnych przyczynią się do likwidacji zapóź-
nień cywilizacyjnych i poprawę warunków życia ludności w wyróżnionych w Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego obszarach problemowych. 

Rozwinięta infrastruktura transportowa i sprawny system komunikacji (obejmujący także 
rozwój światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej) przyspieszy proces modernizacji 
gospodarki, wzdłuż korytarzy infrastrukturalnych powstaną pasma aktywności gospodar-
czej. Wzrost poziomu dostępności komunikacyjnej przyczyni się do podwyższenia spójno-
ści przestrzennej województwa. 

 

5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. 
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwo trzeciego sektora w życiu publicznym 
oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Mazowsza jako regionu o najwyższym poten-
cjale rozwojowym w kraju, rozwiniętych i sprawnych strukturach instytucjonalnych admini-
stracji ułatwia efektywne przekształcania, unowocześnienia oraz dostosowywanie regionu 
do wyzwań cywilizacyjnych. Mazowsze zasadnie aspiruje do rangi atrakcyjnego partnera w 
stosunkach z innymi regionami Europy, który jest sprawnie zarządzany oraz otwarty na 
wielostronną współpracę zagraniczną. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej odbywać będzie 
się poprzez tworzenie możliwie najlepszych warunków do inwestowania, tworzenie klimatu 
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dla innowacyjności i pobudzania przedsiębiorczości, rozwój otoczenia biznesu oraz pod-
miotów ekonomii społecznej. Skuteczna promocja oraz tworzenie warunków do rozwoju, 
przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa oraz kształtowaniu postaw społecznych, przy-
niosą wymierne efekty gospodarcze. 

Eksponowanie walorów regionu poprzez informację oraz prezentację jego rzeczywistych 
osiągnięć i możliwości, adresowaną do różnych odbiorców m.in. mieszkańców wojewódz-
twa, turystów, inwestorów krajowych i zagranicznych, instytucji Unii Europejskiej przy 
użyciu różnorodnych 

form reklamy i środków masowego przekazu, przyczyni się do wzrostu znaczenia regionu. 

Kształtowanie wizerunku i promocja regionu będą prowadzone z uwzględnieniem specyfi 
ki grup docelowych, tj. odbiorców wizerunku regionu i informacji promujących region. 
Promowanie regionu będzie odbywało się w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrz-
nym, tzn. będzie skierowane do mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów z Mazowsza 
oraz do osób i instytucji spoza regionu. 

 
 
2.3.3. Program Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z 
Organizacjami Pozarządowymi 
 

Celem Programu jest rozwój społeczno – ekonomiczny Województwa Mazowieckiego, 
zaspakajanie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
regionu poprzez podejmowanie i prowadzenie wspólnych działań samorządu Wojewódz-
twa z organizacjami pozarządowymi.   

Obszary współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
obejmują sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Jako priorytetowe dla samorządu Województwa Mazowiec-
kiego w roku 2005 zostały określone zadania z następujących obszarów:    

1. Promocja zdrowia i polityka społeczna: 

a. Aktywizacja środowiska lokalnych na rzecz pomocy i samopomocy społecznej; 

b. Działania opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich zagrożonych problemem alkoholowym; 

c. Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych na Mazowszu; 

d. Działania na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w rozwiązywanie 
lokalnych problemów społecznych; 

e. Działania na rzecz zapobiegania i zwalczania marginalizacji grup społecznych oraz 
rozwiązywania konkretnych problemów społecznych; 

f. Działania zmierzające do wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciw-
działania ich wykluczeniu społecznemu; 

g. Działania edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu; 

h. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej; 
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i. Programy profilaktyczne dla kandydatów na kierowców z zakresu skutków pro-
wadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych; 

j. Programy szkoleniowe o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla przedstawi-
cieli różnych środowisk zawodowych (psychologów, policji, pedagogów szkol-
nych, lekarzy, sędziów, prokuratorów, pracowników socjalnych) i samorządowych 
w zakresie działań na rzecz profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przemocy; 

k. Działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do mieszkańców województwa 
mazowieckiego; 

l. Programy szkoleniowe o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla przedstawi-
cieli różnych środowisk zawodowych (psychologów, policji, pedagogów szkol-
nych, lekarzy, sędziów, prokuratorów, pracowników socjalnych) i samorządowych 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

2. Sport, kultura fizyczna i ratownictwo: 

Celem strategicznym współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, kultu-
ry fizycznej i ratownictwa wodnego jest rozwój społeczno – ekonomiczny Mazowsza, za-
spakajanie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
regionu, a w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym, zapewnienie edukacji 
zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób 
niepełnosprawnych, zagospodarowanie czasu wolnego, podniesienie bezpieczeństwa pu-
blicznego.  

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 

a. Przeciwdziałanie dysproporcjom w rozwoju edukacyjnym Mazowsza oraz zwięk-
szenie jego konkurencyjności; 

b. Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu; 

4. Kultura, promocja i turystyka: 

Celem strategicznym jest pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Mazowsza, a także pielęgnowanie i 
rozwijanie ich tożsamości lokalnej i historycznej, która jest integralną częścią tożsamości 
całego narodu. 

5. Rolnictwo i modernizacja terenów wiejskich:  

a. Promocja rolnictwa i przetwórstwa w Województwie Mazowieckim; 

b. Rozwój rolnictwa zrównoważonego w tym rolnictwa ekologicznego i progra-
mów rolnośrodowiskowych w Województwie Mazowieckim; 

c. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich; 

6. Ochrona środowiska; 

Celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska jest polepszenie stanu środowiska 
Województwa Mazowieckiego oraz aktywizacja społeczności w szczególności zamieszkują-
cej tereny wiejskie oraz małe miasteczka w realizacji wojewódzkiej polityki ekologicznej, 
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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7. Strategia, rozwój regionalny i fundusze strukturalne: 

a. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy, a 
także przygotowania Województwa Mazowieckiego do absorpcji i wdrażania Fun-
duszy Strukturalnych w tym opracowanie dokumentów programowych dla Woje-
wództwa Mazowieckiego i związane z tym konsultacje z partnerami społecznymi; 

b. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

8. Polityka rynku pracy: 

Celem strategicznym jest podniesienie jakości usług w zakresie ograniczania bezrobocia w 
Województwie Mazowieckim poprzez współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami oraz finansowanie realizowanych programów. 

 

9. Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami: 

a. Informowanie organizacji pozarządowych o spotkaniach, seminariach, konferen-
cjach, prawodawstwie i inicjatywach Unii Europejskiej, ważnych dla organizacji 
pozarządowych; 

b. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów przez mazowieckie organizacje pozarządowe z 
organizacjami pozarządowymi lub instytucjami zrzeszającymi te organizacje dzia-
łającymi na terenie regionów partnerskich Województwa Mazowieckiego. 

 
 
2.3.4. Komponent Regionalny Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki  
 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach poszczególnych prioryte-
tów komponentu regionalnego pełni samorząd województwa. 
Środki na realizację priorytetów komponentu regionalnego PO KL 
(priorytety VI-X) planowane są w części budżetowej Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Środki na realizację priorytetów samorząd 
województwa będzie otrzymywał jako zaliczkę w formie dotacji 
rozwojowej. Instytucją Wdrażającą będące jednostkami organizacyj-
nymi samorządu województwa zapewniają środki na realizację dzia-
łania w ramach własnego limitu wydatków określonego w planie 
finansowym jednostki. Pozostałe Instytucje Wdrażające otrzymują 
od Instytucji Pośredniczącej dotację rozwojową na realizację działania/projektów własnych 
na podstawie umowy ramowej dotyczącej wdrażania działania w ramach danego priorytetu. 
Środki na realizację projektów beneficjenci otrzymują od IW/IP jako zaliczkę w formie 
dotacji rozwojowej na podstawie umowy/porozumienia. Jednakże beneficjenci będący pań-
stwowymi jednostkami budżetowymi nie otrzymują środków finansowych od IW/IP, gdyż 
posiadają środki na realizację projektu w ramach własnego limitu wydatków określonego w 
planie finansowym jednostki. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na finanso-
wanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Ma-
zowieckim prezentuje tabela 2.1. 
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Opis priorytetów związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych 

 

Opis Priorytetu VI  

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawo-
dowo stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w 
kontekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, 
które wpływają na strukturę rynku pracy. Jednocześnie, ze względu na terytorialne zróżni-
cowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specyficznych pro-
blemów występujących w wymiarze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana do osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo będzie realizowana przede wszystkim na poziomie 
regionu, przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów dzia-
łających na rzecz aktywizacji zawodowej w skali regionalnej. 

Wsparcie w ramach Priorytetu będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych 
grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i 
utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby młode (do dwudziestego 
piątego roku Życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji ko-
niecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowu-
jących dzieci), osób starszych (po czterdziestym piątym roku Życia), mających trudności z 
dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osób niepełno-
sprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto, wsparcie w 
ramach Priorytetu będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reinte-
gracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania róż-
norodnych instrumentów aktywizacyjnych.  

Tabela 2.1. 

Środki publiczne przeznaczone na finansowanie komponentu regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim na 

lata 2007-2013 (w EUR) 
 

Wyszczególnienie priorytetów Finansowanie 

Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich 288 268 283,59 

Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej 198 346 302,70 

Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki 202 889 967,07 

Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 217 571 525,65 

Łącznie komponent regionalny PO KL dla Województwa Ma-
zowiekiego 

907 076 079,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego – Kapitał 
Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 18 września 2007 

 

Istotnym problemem polskiego rynku pracy jest również występowanie bezrobocia ukryte-
go, które w największym stopniu dotyka mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zwłasz-
cza miejscowości popegeerowskich. Konieczne jest zatem tworzenie warunków dla zatrud-
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nienia w sektorze pozarolniczym, a także dostarczenie zachęt dla poszukiwania pracy poza 
rolnictwem. 

W ramach Priorytetu duży nacisk zostanie położony na podnoszenie jakości usług świad-
czonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na wczesną 
identyfikację potrzeb klientów instytucji runku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich 
rozwoju zawodowego, a także na zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i po-
radnictwa zawodowego, które odgrywają kluczową rolę w początkowym okresie pozosta-
wania bez zatrudnienia. Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu będzie również 
tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobot-
nych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji 
zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń 
zawodowych w miejscu pracy. Pomoc będzie koncentrowała się również na rozwoju 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi 
finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność go-
spodarczą. 

Skuteczność realizacji powyższych zadań uzależniona jest w dużym stopniu od zapewnienia 
odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych, poprzez udzielenie wsparcia 
publicznym i niepublicznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych, powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. W 
odróżnieniu od działań podejmowanych na poziomie centralnym, wsparcie kierowane do 
instytucji rynku pracy w regionie będzie koncentrowało się przede wszystkim na podno-
szeniu kwalifikacji pracowników w systemie pozaszkolnym (poprzez kursy, doradztwo i 
szkolenia) i będzie ono bezpośrednio powiązane z zakresem i specyfiką realizowanych za-
dań. Ponadto, w celu zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa 
zawodowego, moŜliwe będzie wsparcie na rzecz zatrudnienia kluczowego personelu, reali-
zującego działania skierowane do osób bezrobotnych na poziomie regionalnym. 

 
Działania planowane w ramach Priorytetu VI 
6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AK-
TYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE 
6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZA-
TRUDNIENIA 
6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AK-
TYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH 

 

Opis Priorytetu VII 

W ramach Priorytetu VII podejmowane będą przede wszystkim działania zmierzające do 
ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz 
rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – 
zawodowej. 

Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, 
prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających placówki opieki zastępczej czy zakłady 
karne, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne 
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jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostaną 
zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczo-
nych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolno-
ści lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług spo-
łecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form 
zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdziel-
nie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne), która łącząc cele 
społeczne z ekonomicznymi stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczają-
cych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W tym kontekście 
kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających 
na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo - prawne. 
Wsparcie w ramach Priorytetu będzie zatem przeznaczone nie tylko dla podmiotów eko-
nomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez 
dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umoż-
liwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej. 

Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, będzie sys-
tem małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierun-
kowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności 
społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu 
zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi. 

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integra-
cji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalne-
go, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, niezbędne jest stworze-
nie również na poziomie regionalnym możliwości podnoszenia kwalifikacji ich kadr i po-
tencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań, 
głównie poprzez szkolenia i kursy realizowane w formach pozaszkolnych oraz upowszech-
nianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych. 

 
Działania planowane w ramach Priorytetu VII: 

7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 

7.2. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTO-
RA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI 
 

Opis Priorytetu VIII 

Procesy przemian gospodarczych zachodzące w poszczególnych regionach i sektorach go-
spodarki wymuszają potrzebę elastycznego reagowania kadr zarządzających przedsię-
biorstw. Konieczność zakończenia procesów restrukturyzacyjnych oraz naturalne procesy 
zmiany profilu działalności przedsiębiorstw w regionach wymagają akceptacji przez ich 
pracowników, partnerów społecznych i gospodarczych oraz przez samych pracodawców. 
Niezbędne jest zatem zapewnienie szerokiego wsparcia dla przedsiębiorstw i osób objętych 
tymi procesami. 
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Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, 
zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na 
rynku pracy.  

W celu wzmocnienia atrakcyjności regionów istotne będzie rozwijanie Regionalnych Strate-
gii Innowacji oraz wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przed-
siębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w sektorach o strategicz-
nym znaczeniu dla regionu. Do osiągnięcia powyższego zamierzenia przyczyni się również 
współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na 
kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konku-
rencyjności i rozwoju gospodarczego województwa. 

 
Działania planowane w ramach Priorytetu VIII: 

8.1. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE 

8.2. TRANSFER WIEDZY 

 

Opis Priorytetu IX 

Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są podstawowymi 
czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację jednostek na 
rynku pracy. W ramach Priorytetu realizowane będą działania obejmujące wsparcie kiero-
wane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu stworzenie rów-
nych szans w dostępie do edukacji, a także upowszechnienie kształcenia ustawicznego. 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyj-
nych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga systemowego wdrożenia elastycznych 
form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie edukacja przed-
szkolna jest upowszechniona w niewystarczającym zakresie. Zapewnienie równego i szero-
kiego dostępu do edukacji przedszkolnej przyczyni się do możliwe wczesnej identyfikacji 
barier edukacyjnych i opracowania regionalnych strategii ich eliminacji. 

Istotnym elementem Priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświato-
wych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z 
jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotyka-
jących się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające 
znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy rozwoje będą 
silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb 
rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze 
szczególny nacisk zostanie położony na szkolnictwo zawodowe, które pomimo sygnałów 
płynących z rynku pracy, cieszy się znacznie niższą atrakcyjnością i jakością nauczania niż 
kształcenie ogólne. W ramach szkolnictwa zawodowego oprócz wyżej wymienionych in-
strumentów wsparcia znacząco wspierana będzie również współpraca szkół i placówek z 
pracodawcami, co przyczyni się do wzmocnienia nauczania praktycznego m.in. poprzez 
staże i praktyki odbywane u pracodawców, a co za tym idzie wyposażenia przyszłych ab-
solwentów w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy. Wspierana będzie rów-
nież modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego zarówno poprzez dostoso-
wywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jak i wyposażenie szkół w nowo-
czesne materiały dydaktyczne. Instrumentem towarzyszącym wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych i podnoszeniu jakości kształcenia poprzez programy rozwojowe będą programy 
stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matema-
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tyczno – przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemożliwia 
rozwój edukacyjny. 

Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych będzie wzmacniany poprzez realizację kom-
pleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicznych i administracyj-
nych systemu oświaty. 

Istotną słabością polskiego systemu kształcenia jest niski udział w kształceniu ustawicz-
nym, osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie w for-
mach szkolnych. W ramach Priorytetu podjęte zostaną działania nakierowane na upo-
wszechnienie kształcenia ustawicznego w wyżej wymienionych formach poprzez podno-
szenie jakości usług oferowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i 
zawodowego oraz promocję korzyści płynących z podnoszenia i uzupełniania wykształce-
nia i kwalifikacji zawodowych. 

Wszystkie problemy na które odpowiedź będzie stanowił wsparcie realizowane w ramach 
Priorytetu IX w szczególnym stopniu ogniskują się na terenach wiejskich. Jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest niska świadomość mieszkańców obszarów wiejskich o korzyściach 
płynących z edukacji, a także niski stopień samoorganizacji społeczności lokalnych na tych 

obszarach w celu poprawy sytuacji edukacyjnej wsi. Z tego powodu w ramach Priorytetu 
IX udzielane będzie wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania oddolnych, lokalnych 
inicjatyw i paktów powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwo-
ju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. 

 

Działania planowane w ramach Priorytetu IX: 
9.1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WY-

SOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 
SYSTEMIE OŚWIATY 

9.2. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZA-
WODOWEGO 

9.3. UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZ-
NEGO 

9.4. WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY 
9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJ-

SKICH 

 

 

 
 


