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Czy wiesz, że….?
W Polsce ma miejsce :
a) Przyrost naturalny

b) Ubytek naturalny
Na jedną kobietę w wieku rozrodczym w Polsce przypada
przeciętnie:
a) Mniej niż 1 dziecko
b) 1-2 dzieci
c) 2-3 dzieci
d) Powyżej 3 dzieci

Dzieci w Polsce stanowią:
a) 15% populacji
b) 20% populacji
c) 25% populacji

Demografia ludności – wyzwania
Ujemny przyrost
naturalny

Starzejące się
społeczeństwo

Ujemny przyrost naturalny

Ujemny przyrost naturalny
W 2013 r. współczynnik urodzeń
wyniósł 9,6‰, co oznacza, że na
każde 10 tys. osób urodziło się 96
dzieci, podczas gdy na początku
lat 90 XX w. ponad 140.

Według najnowszych prognoz GUS liczba
ludności w Polsce w 2050 roku spadnie o
ponad 4,5 mln osób - z obecnych 38,5 mln
do zaledwie 33,95 mln.
* 4,5 mln osób to tyle ile mieszka w woj.
podkarpackim, podlaskim i
świętokrzyskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ujemny przyrost naturalny
Współczynnik dzietności – liczba
dzieci przypadająca na 1 kobietę w
wieku rozrodczym

Przyjmuje się, iż współczynnik
dzietności między 2,10 - 2,15 jest
poziomem zapewniającym
zastępowalność pokoleń.
W Polsce w 2013 roku – 1,26.
W światowych statystykach
dzietności Polska zajmuje
trzynaste miejsce od końca: 209
na 222 kraje świata

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ujemny przyrost naturalny

Dzieci wiedzą lepiej – rodzina wielodzietna
FILMIK

Ujemny przyrost naturalny
Przyczyny opóźniania/rezygnacji z macierzyństwa:
(wg raportu „Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2013”)

 Trudne warunki materialne, brak pracy lub niepewność zatrudnienia (85%)
 Niemożność zajścia w ciążę (85%)
 Złe warunki mieszkaniowe (74%)
 Brak odpowiedniego partnera (69%)

 Ryzyko chorób genetycznych dziecka (69%)
 Niepewność przyszłości (67%)
 Trudność godzenia pracy i rodzicielstwa (63%)
 Wysokie koszty wychowania dzieci (62%)

 Brak miejsc lub zbyt wysokie opłaty w żłobkach
i przedszkolach (61%)

Ujemny przyrost naturalny
Co na to Polska? Jakie kierunki zmian?
Rozwój wysokiej jakości instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3
lat. Jednocześnie wprowadzane będą rozwiązania skierowane do tych rodzin, które z różnych
względów preferują domowe formy opieki.
Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz stworzenie
odpowiedniego do potrzeb systemu pieczy zastępczej.
Stworzenie systemu pozafinansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Podnoszenie ogólnego poziomu opieki nad matką i dzieckiem (poprawa dostępności i jakości
świadczeń położniczo-ginekologicznych, neonatologicznych i pediatrycznych).
Dostosowanie opieki prenatalnej do modelu późnego macierzyństwa.

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych uwzględniające liczbę dzieci w rodzinie oraz dla rodzin z
dziećmi niepełnosprawnymi, mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przy
jednoczesnym wykorzystaniu potencjałów rodziców oraz dzieci.

Źródło: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Ujemny przyrost naturalny
Jakie pomysły? „Dobry klimat dla rodziny”:
 Wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci (ustanowienie
kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie, wprowadzenie
Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin)
 Wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin (wdrożenie
wspieranego ze Śródków publicznych programu społecznych mieszkań czynszowych,

uproszczenie przepisów budowlanych)
 Organizacja i czas pracy przyjazny rodzicom (ograniczenie skali pracy
ponadwymiarowej, szersze stosowanie sprzyjającej rodzicom elastycznej organizacji
czasu pracy i pracy w niepełnym wymiarze)
 Elastyczny i prosty system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
(wprowadzenie elastycznych rozwiązań w formule urlopów rodzicielskich)
 Przyjazne miejsca opieki i edukacji małych dzieci do skończenia przez nie 12 lat

Ciekawostki o dzieciach w Polsce
W Polsce mieszka około 6 milionów dzieci
i stanowią one 15% całej populacji.

Więcej dzieci rodzi się
na wsi niż w miastach –
współczynnik urodzeń na
wsi wynosi 10,2‰,
w miastach – 9,2‰.

Urodzony w 2013 roku chłopiec będzie żył
przeciętnie ok. 73 lat, a dziewczynka 81 lat.

Źródło: GUS

Najwięcej dzieci rodzi się
latem, a najmniej jesienią .

W całej grupie dzieci nieznacznie
przeważają chłopcy – na 100
przypada 95 dziewczynek.

Starzejące się społeczeństwo

Czy wiesz, że….?
Przeciętna długość trwania życia wynosi w Polsce:
a)

65 lat

b)

72 lata

c)

77 lat

d)

80 lat

Starość demograficzna występuje, gdy liczba osób powyżej 65. roku życia przekracza:
a)

5% populacji

b)

7% populacji

c)

9% populacji

d)

11% populacji

Działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia
się ludności to tzw.:
a)

Zielona gospodarka

b)

Srebrna gospodarka

c)

Gospodarka złotej jesieni

d)

Gospodarka seniora

Starzejące się społeczeństwo
Według ONZ, starość demograficzna
społeczeństwa występuje, gdy liczba
osób powyżej 65 roku życia przekracza
7% populacji.
W Polsce w 2013 roku wskaźnik ten
wyniósł 18,4%.

Żyjemy coraz dłużej. W 2013
roku przeciętna długość trwania
życia Polaków wynosiła 77 lat.

Kobiety żyją przeciętnie 8 lat
dłużej niż mężczyźni.

Starzejące się społeczeństwo

Dzieci wiedzą lepiej – starość
FILMIK

Starzejące się społeczeństwo

Wzrost liczby seniorów wiąże się ze
zwiększaniem wartości wypłacanych
świadczeń społecznych, wzrostem nakładów
na opiekę medyczną i usługi opiekuńczopielęgnacyjne.
Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między
2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4%
PKB. Wzrosną również koszty opieki nad
osobami starszymi – z 0,4% w 2007 roku do
1,1% w 2060 roku.

Starzejące się społeczeństwo
Działania państwa:

PROMOWANIE BYCIA AKTYWNYM

Koncepcja aktywnego
starzenia się

UMOŻLIWIANIE BYCIA AKTYWNYM

Zapobieganie
dyskryminacji ze
względu na wiek

ZMUSZANIE DO BYCIA AKTYWNYM

Podwyższanie
wieku emerytalnego

Starzejące się społeczeństwo
Co na to Polska? Jakie kierunki zmian?
Stworzenie nowego modelu opieki nad osobami niesamodzielnymi, który będzie
wspierał osoby niesamodzielne poprzez upowszechnienie opiekunów rodzinnych
oraz zapewniał odpowiednią podaż oraz jakość usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
Przesuwanie efektywnego wieku dezaktywizacji zawodowej (m.in. podnoszenie
wieku emerytalnego)
Wprowadzenie zmian prowadzących do zwiększania i wydłużania aktywności
zawodowej.
Promocja uczenia się seniorów, w tym innowacyjnych form edukacji (kształcenia i
szkolenia)
Zwiększenie dostępności i jakości opieki nad osobami starszymi, w tym poprawa
dostępności i jakości świadczeń geriatrycznych, rozwój ambulatoryjnych i
stacjonarnych placówek geriatrycznych, wdrożenie całościowej oceny geriatrycznej
w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej oraz rozwój opieki długoterminowej.
Promocja aktywności zawodowej i społecznej seniorów – „srebrna gospodarka”.

Źródło: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Starzejące się społeczeństwo
Srebrna gospodarka - wszelka działalność gospodarcza mająca na celu
zaspokajanie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności

Modyfikowanie istniejących
produktów w taki sposób, aby
zwiększyć ich użyteczność
dla seniorów

Wdrażanie produktów
zaprojektowanych specjalnie
dla osób starszych

Obszary działań:
• zapewnienie jak najdłuższej aktywności zawodowej
• zapewnienie jak najdłuższej samodzielności
• dostarczenie usług finansowych „wrażliwych na wiek”
• zagospodarowanie czasu seniorów
• dbałość o swoje zdrowie i wizerunek
• zapewnianie integracji społecznej

zaspokajanie potrzeb nie tylko na
potrzeby seniorów, ale też
struktur mających z seniorami do
czynienia

Ciekawostka – co dla seniorów?
Co dla seniorów we Wrocławiu?
 Wrocławskie centrum seniora (www.seniorzy.wroclaw.pl)





Miejsce przyjazne seniorom
Akademia rozwoju seniora
Wrocławska karta seniora
Dni seniora

 Kluby seniora
 Uniwersytety trzeciego wieku (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu)

RYNEK PRACY

Rynek pracy – wyzwania
Rosnące
bezrobocie
młodych osób
Rozwój
przedsiębiorczości

Wyzwanie – rosnące bezrobocie
młodych osób

Czy wiesz, że….?
Stopa bezrobocia w grupie poniżej 25. roku życia wynosi w Polsce:
a) 15%
b) 18%

c) 23%
d) 28%
Średnio rocznie uczelnie wyższe kończy w Polsce:
a. 100 tys. osób
b. 200 tys. osób
c. 300 tys. osób
d. 400 tys. osób

Młodzież NEET to:
a) Osoby, które nie pracują, nie uczą się ani nie doszkalają
b) Pracownicy korporacji międzynarodowych
c) Młodzi ludzie, prowadzący własną działalność gospodarczą
d) Długotrwale bezrobotni

Bezrobocie młodych osób
Około 6 milionów Europejczyków poniżej 25. roku życia jest bez pracy.

Stopa bezrobocia wśród europejskiej młodzieży jest ponad dwukrotnie wyższa
niż wśród dorosłych (22% wobec 10,2%).

Najwyższe bezrobocie wśród młodych
odnotowano w Grecji (58,4%) oraz w
Hiszpanii (55,7%).
W Polsce stopa bezrobocia w grupie
osób poniżej 25. roku życia wynosi
28,1%, co oznacza, że co czwarty
aktywny zawodowo młody Polak
pozostaje bez pracy.

Bezrobocie młodych osób
Bezrobotni absolwenci
Rocznie w Polsce na rynku pracy pojawia się ponad 400 tys. nowych absolwentów.
Rosnąca liczba osób z wykształceniem wyższym, skutkuje problemami ze
znalezieniem zatrudnienia przez absolwentów.
Przyczyny?
• dynamiczny rozwój szkolnictwa
wyższego,
• zachwiane proporcje na rynku pracy
(od pięciu lat na dwóch absolwentów
uczelni przypada zaledwie jedna osoba
kończąca szkołę zawodową lub
technikum),
• nasycenie rynku absolwentami
niektórych kierunków, głównie
humanistycznych,
• wygórowane oczekiwania płacowe
absolwentów.

Bezrobocie młodych osób
Młodzież NEET - not in employment,
education or training - osoby, które nie
są nigdzie zatrudnione, nie uczą się ani
nie doszkalają.
(W Polsce ok. 600 tys. osób, co każdego roku
generuje ok. 5 mld euro kosztów)
Największe zagrożenie dotyczy osób:
▪ w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawnych,
▪ pochodzących z innego kraju (imigrantów),
▪ słabo wykształconych,
▪ zamieszkujących teren oddalony od
większego miasta,
▪ pochodzących z ubogich rodzin,
▪ z niskim poziomem wykształcenia rodziców,
▪ pochodzących z rodzin dotkniętych już
trwałym bezrobociem.

Bezrobocie młodych osób
Działania UE na rzecz zatrudnienia młodzieży

Gwarancja dla
młodzieży

Gwarancje mają pomóc dopilnować, by wszyscy młodzi ludzie w
wieku poniżej 25 lat w ciągu czterech miesięcy po opuszczeniu szkoły
lub uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej otrzymywali dobrą ofertę
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub
stażu.

Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi
młodych

Unijne wsparcie finansowe dla młodych ludzi w regionach, w których
stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%.
Budżet – 6 mld euro

Przygotowanie
zawodowe i staże

Staże mają ułatwić przechodzenie z etapu nauki do etapu pracy.

Mobilność
zawodowa

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” – program mobilności
zawodowej mający pomóc młodym Europejczykom w poszukiwaniu
pracy w innych państwach UE.

Wyzwanie – rozwój
przedsiębiorczości

Czy wiesz, że….?
Czy w Polsce można zarejestrować firmę przez Internet?
a) Tak
b) Nie
Preferencyjne składki ZUS płacą młodzi przedsiębiorcy przez:
a) Pierwszy rok prowadzenia działalności
b) Pierwsze dwa lata prowadzenia działalności
c) Pierwsze trzy lata prowadzenia działalności
d) W Polsce nie ma preferencyjnych składek ZUS
Podatek CIT wynosi w Polsce:
a) 15%

b) 19%
c) 23%
d) 28%

Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest postrzegana
jako jeden z głównych czynników
rozwoju gospodarczego oraz wzrostu
konkurencyjności gospodarki.
W 2013 roku zarejestrowanych było w
Polsce 4 mln małych firm i 29,6 tys.
średnich firm

Małe i średnie firmy w Polsce
stanowią 99,8% wszystkich firm
w Polsce, tworzą ¾
miejsc pracy oraz 67% PKB.
W 2013 roku własną działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 12 osób na
100 osób w wieku produkcyjnym

Rozwój przedsiębiorczości
Zakładanie firm w Polsce
Założenie nowej działalności gospodarczej w Polsce:

1. Wypełnienie wniosku CEIDG1 przez Internet (tzw. jedno okienko)
2. ZUS (zgłoszenie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego)
3. REGON
4. Urząd Skarbowy

5. Firmowy rachunek bankowy
6. Pieczątka firmowa
7. Zezwolenia i koncesje

Źródło: Raport Banku Światowego Doing Business 2013, Raport „Warunki prowadzenia firm w Polsce”

Rozwój przedsiębiorczości
Koszty prowadzenia działalności - ubezpieczenie
Składki na ZUS
Nowa firma podlega obowiązkowo pod ubezpieczenia:
Rentowe – jest ubezpieczeniem na wypadek trwałej bądź nietrwałej zdolności do pracy,
Emerytalne – ubezpieczenie mające na celu wypłatę przyszłej emerytury,
Wypadkowe – na okoliczności wypadku przy pracy,
Zdrowotne – Składka zdrowotna dotyczy każdego przedsiębiorcy, z każdego tytułu
prowadzonej działalności. Jest podstawą do wizyty u lekarza,
+ dobrowolnie chorobowe
= ok. 1040 zł miesięcznie
Przez pierwsze 24 miesiące nowy przedsiębiorca może opłacać niższą, preferencyjną
składkę ZUS. Podstawą ustalania składki jest wysokość 30%
minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Rozwój przedsiębiorczości
Koszty prowadzenia działalności - podatki

Podatek od osób prawnych (CIT) wynosi w Polsce 19% i jest jednym z najniższych
podatków dla przedsiębiorców w Europie (7 miejsce)

Polscy przedsiębiorcy muszą dokonać w ciągu roku 18
płatności związanych z obciążeniami podatkowymi, co
zajmuje średnio 286 godzin rocznie.
ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych w ostatnich 10 latach była zmieniona
ponad 60 razy.

Polski system podatkowy należy do jednego z
najbardziej skomplikowanych na świecie - 114
miejsce w rankingu Doing Business 2013 (na 185
analizowanych gospodarek)

Rozwój przedsiębiorczości
Biurokracja
 Uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń, np. budowlanych, trwa w Polsce średnio 301 dni.
 Nowa inwestycja wymaga przeprowadzenia średnio 30 procedur.
 Eksport lub import towaru wymaga przygotowania 5 dokumentów i potrzeba na to ok. 17 dni.
 Polski przedsiębiorca potrzebuje na rozstrzygnięcie sporu przed sądem około 685 dni. Wiąże
się to z 33 procedurami i kosztuje średnio 19% wartości roszczenia.

Źródło: Raport Banku Światowego Doing Business 2013

Rozwój przedsiębiorczości
Skąd fundusze na rozpoczęcie działalności?
Pożyczki
- Fundusz Mikro
- Fundusz Rozwoju
Przedsiębiorczości
- Fundusz Pracy
- Fundusze Unijne

Kapitały własne
- Venture Capital
- Anioły Biznesu

Leasing

Crowdfunding –
finansowanie
społecznościowe

Ciekawostka – Anioł Biznesu
Anioł biznesu (business angel ) - zamożna osoba, która przeznacza kapitał na
finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju w zamian
za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie.
Największe szanse na znalezienie anioła
biznesu mają projekty:
opierające się o innowacje technologiczne,
marketingowe lub organizacyjne
z dynamicznie rozwijających się sektorów
których założyciele posiadają kompetencje
biznesowe do prowadzenia firmy

Zwykle przedsiębiorca na tzw. „biznesowej
emeryturze” lub emerytowany manager
wysokiego szczebla, który może być
zainteresowany wspieraniem młodych biznesów
z pobudek innych niż czysty zysk.
Może kierować nim chęć nawiązania kontaktów
biznesowych, możliwość przekazywania swoich
doświadczeń i wiedzy, pragnienie
„odwdzięczenia się” społeczeństwu,
uczestniczenia w procesie rozwoju gospodarki
czy też dla nobilitacji społecznej.
Mówi się, że anioły oferują tzw. „smart money”,
czyli pomoc menedżerską, doświadczenia,
kontakty, specjalistyczną wiedzę i umiejętności.

Ciekawostka - Crowdfunding
Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału
dostarczanego przez społeczność wirtualną, która
chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę.
Zgromadzone w ten sposób środki mogą wynieść od
kilkuset do nawet kilku milionów złotych.
Finansowanie może pozyskać każde przedsięwzięcie –
charytatywne, kulturalne, społeczne i biznesowe – jeżeli tylko
uda się namówić do wsparcia społeczność.
W zamian twórca projektu oferuje wspierającym
unikalne bonusy (bilety, spotkania, gadżety),
oferuje swoje produkty lub usługi, bądź też oddaje
udziały w swoim przedsięwzięciu.
Na całym świecie funkcjonuje ponad 600
portali, które umożliwiają opisanie projektu,
określenie nagród dla wspierających i ich cen,
celu finansowego i zbieranie środków na
realizację własnych przedsięwzięć biznesowych,
społecznych i kulturalnych.

Czy wiesz, że….?
TEST NA ZAKOŃCZENIE I PYTANIE KONKURSOWE
Które miejsce na świecie zajmuje Polska w rankingu największych
gospodarek świata ?
(wg nominalnego PKB)
a) 11
b) 22
c) 33
d) 44

Dziękuję za uwagę 
Anna Cupriak
a.cupriak@gmail.com
663 050 848

