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1.  

Uwaga ogólna Zaktualizowanie danych zawartych 
w projekcie strategii. 

Strategia zawiera w swojej treści 
dane, które ze względu na upływ 
czasu pozostają nieaktualne. 
Przykładowo na str. 18 wskazuje się 
na liczbę studentów w roku 2016, 
podczas gdy GUS opracował już 
dane liczy studentów za rok 
2017/2018 oraz wstępne dane za 
rok 2018/2019. To samo tyczy się 
danych dotyczących przeciętnego 
trwania życia kobiet i mężczyzn za 
rok 2016 (str. 23), GUS opublikował 
dane dotyczące okresu 2017. Zatem 
należy stwierdzić, że przedstawione 
w strategii dane są niekatulane. 

  

2.  

Str. 26 System 
opieki zdrowotnej, 
akapit 11 

Obecnie Minister Zdrowia 
koncentruje się na działaniach 
mających na celu spowodowanie na 
rynku pracy optymalnej liczby 
wykwalifikowanego personelu 
medycznego… 

W przedstawionym przez MRPiPS 
opisie działania zakłada się 
utrzymanie optymalnej liczby 
personelu medycznego na rynku 
pracy. Podczas gdy liczba personelu 
na rynku pracy jest zbyt niska (co 
zresztą potwierdza sam autor w 
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dalszych częściach dokumentu). 
Należy podjąć działania mające na 
celu zwiększenie osób zatrudnionych 
jako personel medyczny. Działania 
polegające na utrzymaniu 
dotychczasowego stanu są 
niewystraczające. 

3.  

Str. 28 System 
opieki zdrowotnej, 
akapit 16 

Zbyt niski poziom wydatków na 
ochronę zdrowia. 

Należy określić wyższy poziom 
wydatków na ochronę zdrowia w 
perspektywie lat następnych. 
Poziom 6% PKB jest z całą pewnością 
niewystarczający. Z analizy danych 
przedstawionych w raporcie wynika, 
że nawet po osiągnięciu PKB na 
ochronę zdrowia na poziomie 6%, 
Polska pozostanie daleko w tyle za 
pozostałymi krajami UE pod 
względem wydatków na ochronę 
zdrowia. 

  

4.  

Str. 91 Kierunki 
interwencji: 
Poprawa stanu 
zdrowia obywateli 
oraz efektywności 
systemu opieki 
zdrowotnej. 
Działania do roku 
2020. Działania do 
roku 2030. 

Brak określenia w działaniach 
podniesienia finansowania w tymże 
zakresie 

Głównym problemem z jakim zmaga 
się system ochrony zdrowia w Polsce 
jest jego niedostateczne 
finansowanie. 

  

5.  

Str. 121 Ramy 
finansowe strategii 

Brak określenia ram finansowych 
strategii  rozwoju kapitału ludzkiego 
w latach 2025-2030. 

Określenie ram finansowych 
strategii rozwoju kapitału ludzkiego 
na lata 2025-2030 zastąpiono 
założeniami. Skoro dokument 
zakłada rozwój kapitału ludzkiego do 
roku 2030, powinien zostać 
uzupełniony o ramy finansowe na 
lata 2025-2030. 

  

 
 
 


