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Nie wszyscy wiemy, za co tak 
naprawdę płacimy w rachunku 
za prąd. Być może warto jest to 

sprawdzić…, bo już teraz 
możemy zmniejszyć jego 

wysokość.



Co to jest taryfa?
Taryfa, a dokładniej, grupa taryfowa to zestaw cen i opłat związanych ze zużyciem energii 
oraz zasad naliczania tych opłat. Najprościej taryfy można podzielić na jedno- i 
dwustrefowe (w tym weekendowe).

Taryfa jednostrefowa, symbolicznie oznaczana G11, jest najpopularniejszą taryfą wśród 
polskich gospodarstw domowych. Charakteryzuje się ona tym, że niezależnie od dnia 
tygodnia oraz godzin w ciągu doby, w których energia jest zużywana, płacimy zawsze 
stałą kwotę za każdą kilowatogodzinę (kWh).

Taryfa dwustrefowa - G12 – w przeciwieństwie do G11 ma dwa poziomy opłat za 
energię w zależności od pory dnia.

W godzinach „szczytu”: 6:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00 koszty te są około 20 proc. 
wyższe niż w taryfie jednostrefowej, w godzinach „poza szczytem”: 22:00 – 6:00 i 
13:00 – 15:00 koszty te są około 40 proc. niższe niż w taryfie jednostrefowej.
Dzięki takiemu zróżnicowaniu możemy wpływać na wysokość naszego rachunku za prąd, 

zużywając jak najwięcej energii „poza szczytem” zamiast w godzinach „szczytu”.

Taryfa weekendowa, najczęściej oznaczana G12w, jest odmianą taryfy dwustrefowej. 
Charakteryzuje się tym, że liczba godzin „poza szczytem” została powiększona o cały 
weekend, tzn. że z tańszego prądu możemy korzystać również od 22 w piątki do 6 w 
poniedziałki. Warto zwrócić uwagę, że nie wszyscy sprzedawcy prądu oferują taryfy 
weekendowe, natomiast u niektórych sprzedawców, weekendowy „poza szczyt” może być
inny, tzn. zaczynać się dopiero w sobotę o 14.



Grupa Taryfowa G

Do grup taryfowych G zaliczani są odbiorcy, pobierający 
energię elektryczną niezależnie od poziomu napięcia i 
wielkości mocy umownej, na potrzeby:
wiejskich i miejskich gospodarstw domowych oraz 
pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem 
tych gospodarstw, tj. pomieszczenia piwniczne, garaże, 
strychy,
lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania, tj.: domy 
akademickie, internaty, hotele robotnicze, klasztory, 
plebanie, wikariatki, kanonie, rezydencje biskupie, domy 
opieki społecznej, hospicja, jednostki penitencjarne i 
wojskowe w części bytowej  domy dziecka, jak też
znajdujące się w tych lokalach pomieszczenia pomocnicze, 
tj. czytelnie, pralnie, kuchnie, pływalnie, warsztaty itp., 
służące potrzebom bytowym mieszkańców i nie posiadające 
charakteru handlowo - usługowego,



Grupa Taryfowa G…
mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek 
dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
domów letniskowych, domów kempingowych i altan w 
ogródkach działkowych oraz w przypadkach wspólnego 
pomiaru, administracji ogródków działkowych,
oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, 
numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.,
zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji 
budynków mieszkalnych ,
garaży indywidualnych użytkowników, w których nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza.



Co składa się na wysokość rachunku 
za energię?

Ostateczna kwota, którą płacimy, składa się z następujących elementów:

opłaty za zużytą energię, naliczaną w zł za 1 kilowatogodzinę; 

opłaty abonamentowej, która jest naliczana za dokonywanie odczytów licznika, 
wystawianie i przesyłanie faktur do naszych domów; naliczana jest ona w zł za 
miesiąc (koszty obsługi klienta-wyst. rachunków, systemy komp, odczyty itp.); 

stałej opłaty dystrybucyjnej, która jest pobierana za to, że zakład dystrybucyjny 
zapewnia odpowiedni poziom mocy; jest ona naliczana w zł za miesiąc (dla 
gospodarstw domowych) lub w zł za 1 kW mocy umownej (dla firm).(dot.kosztów
stałych związanych z funkcjonowaniem sieci - k.utrzymania, remonty, płace brygad 
itp.) 

zmiennej opłaty dystrybucyjnej, naliczanej w zł za 1 kilowatogodzinę dostarczonej 
energii (koszty zmienne związane z utrzymaniem sieci); 

opłaty systemowej jakościowej -utrzymanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego i parametrów energii elektrycznej 

„opłata przejściowa” wynika z art. 60 „ustawy o KDT” z dnia 
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w 
związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy 
i energii elektrycznej 



Wyjaśnienie-opłata przejściowa

„Opłata przejściowa” wynika z art. 60 „ustawy o KDT” z dnia 
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 

u wytwórców w związku 
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych 

sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), 
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność

gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej zaprzestają z dniem 1 kwietnia 2008 r. pobierania 

opłaty dystrybucyjnej w części wynikającej ze składnika 
wyrównawczego stawki opłaty systemowej określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 Ustawy –
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami).



Zgodnie Taryfą dla Usług Dystrybucji Energii 
Elektrycznej na 2010 rok dla odbiorców z grup 

taryfowych G, zużywających rocznie:

a) do 500 kWh energii elektrycznej – stawka opłaty 
przejściowej netto wynosi 0,38 zł/m-c,
b)od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej –
stawka opłaty przejściowej netto wynosi 1,59 
zł/mc,
c) powyżej 1200 kWh energii elektrycznej – stawka 
opłaty przejściowej netto wynosi 5,03 zł/m-c.



Dyrektywy unijne określają m.in., iż minimalne 
stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej 

wynoszą 0,5 euro/MWh dla zastosowań
gospodarczych i 1 euro/MWh dla pozostałych 

podmiotów. 
Polska stosuje stawkę akcyzy wynoszącą 20 
zł/MWh, a jej wysokość przekracza stawkę
minimalną określoną w przepisach unijnych 

dwudziestokrotnie!
W rezultacie Polska jest i zapewne nadal będzie 

należeć do państw obciążających odbiorców 
przemysłowych jednym z najwyższych w UE 
podatkiem akcyzowym. Jego nośnikiem jest 

zużywana energia elektryczna, a sposób naliczania 
nie różnicuje odbiorców ani według kryterium celu w 

jakim ją zużywają, ani też wielkości tego zużycia. 

Akcyza



FAKTURA G11- ENEA S.A./Operator Sp. z o.o.

Jana Kowalskiego



Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie 
prognozowanego zużycia energii powstanie 

nadpłata za pobraną energię lub niedopłata, to: 
a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet 
płatności ustalonych na najbliższy okres 

rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej 
zwrotu, 

b) niedopłata jest doliczana do pierwszej 
faktury, wystawionej za najbliższy okres 

rozliczeniowy. 



W przypadku niesprawności 
elementu układu pomiarowo-

rozliczeniowego będącego własnością
odbiorcy, trwającej dłużej niż jeden 

okres rozliczeniowy, która 
uniemożliwia określenie ilości energii 
pobranej w strefach, Operator stosuje 

do rozliczeń stawki opłat określone 
dla grupy taryfowej, według której 

możliwe jest dokonanie rozliczeń w 
oparciu o zainstalowane sprawne 

liczniki i inne urządzenia pomiarowe 
lub pomiarowo-rozliczeniowe.



Co zrobić, jeśli nie mogę być w domu 
podczas wizyty inkasenta?

Rachunek zostanie wysłany pocztą. Jeśli 
inkasent miał możliwość odczytania licznika, to 
rachunek zostanie wystawiony na podstawie 
aktualnego zużycia. Jeśli było to niemożliwe, to 
można podać aktualny stan licznika 
telefonicznie lub listownie. W przeciwnym 
przypadku zużycie zostanie oszacowane na 
podstawie odczytów z poprzednich miesięcy.



Jak obliczyć pobór energii …
1. Odkurzacz

Używamy standardowego odkurzacza. Jego pobór mocy wynosi 1500W. Odkurzamy 
dom przez 20 minut co pięć dni. Rocznie odkurzanie zajmie nam zatem 24,3 godziny 
(h).

zużycie prądu: 1500W = 1,5 kW, czyli 24,3 h x 1,5 kW = 36,45 kWh
koszt: 36,45 kWh x 0,60 PLN = 21,87 PLN

2. Lodówka 
Współczesne, energooszczędne lodówki (klasa A) pobierają 270-320 kWh. Starsze 
lub modele klasy B lub C zużywają rocznie aż do 500 kWh. Policzmy zatem koszt 
zużycia prądu dla dobrej klasy lodówki i jej gorszego odpowiednika. 

koszt (1): 300 kWh x 0,60 PLN = 180 PLN
koszt (2): 500 kWh x 0,60 PLN = 300 PLN

7. TV i monitor
Zużycie prądu w przypadku telewizorów i monitorów zależy w dużym stopniu od 
przekątnej ekranu i zastosowanej technologii. Poniżej kilka przykładów:

LCD TV Panasonic TH-50  (50" i rozdz. 1366x768) - 246W [stan czuwania: 1W]
Plazma TV Philips 46 PF (46") - 450W [stan czuwania: 1W]

Lcd-5 h*365 dni=1825 h * 0,25 kW=456 kWh *0,6 PLN=274 PLN (Plazma dwukrotność)



Co dla klienta oznacza liberalizacja 
rynku energetycznego?

Liberalizacja rynku energii elektrycznej dla 
każdego odbiorcy oznacza prawo do 
swobodnego wyboru sprzedawcy prądu. 
Odbiorca nie jest już zmuszony do kupowania 
prądu od lokalnego zakładu energetycznego 
(od 1 lipca 2007), co może oznaczać
zmniejszenie rachunku za prąd poprzez wybór 
oferty od sprzedawcy, który zaproponuje niższą
cenę.



Jak wygląda procedura zmiany 
sprzedawcy prądu? 

Procedurę zmiany sprzedawcy można opisać w kilku krokach:

Znajdujemy ofertę sprzedaży prądu. Na stronie z kalkulatorem cen energii 
znajdziemy i porównamy interesujące nas oferty. 

Wybieramy ofertę sprzedawcy prądu. Zamawiając ofertę, podajemy nasze roczne 
zużycie oraz dane adresowe. Zużycie odczytamy z rachunków za prąd, które 
dostajemy od naszego obecnego dostawcy. 

Pocztą otrzymamy dwa egzemplarze umowy. Do umowy dołączone będzie 
również pełnomocnictwo do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. 

Podpisujemy dokumenty i odsyłamy na wskazany adres. Jeśli przed podpisaniem 
tych dokumentów będziesz mieć jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z działem 
obsługi klienta pod wskazanym na umowach numerem telefonu. 

Pocztą otrzymamy jeden egzemplarz umowy sprzedaży energii zatwierdzony 
przez sprzedawcę oraz nową umowę na dystrybucję energii, która została zawarta 
w Twoim imieniu. 

Poczekamy kilka tygodni na wejście nowej umowy sprzedaży prądu w życie. W 
międzyczasie pocztą otrzymamy ostatni rachunek od poprzedniego sprzedawcy za 
energię zużytą do dnia zmiany. 



Procedura zmiany sprzedawcy prądu 
cd…

Pierwsza zmiana sprzedawcy prądu trwa do 30 dni, 
ponieważ wiąże się z wypowiedzeniem obecnych umów. Każda 
ponowna zmiana sprzedawcy powinna trwać do 14 dni. Jeśli 
te terminy nie zostałyby dochowane przez firmy energetyczne, 
możemy skarżyć się do Urzędu Regulacji Energetyki.
Przepisy prawa energetycznego dają nam prawo zmiany 
sprzedawcy energii nie więcej niż 2 razy w ciągu 12 
miesięcy. Jeśli zatem nie bylibyśmy zadowoleni z nowego 
sprzedawcy prądu, możemy zdecydować się na kolejną
zmianę. Niemniej w takiej sytuacji mogą pojawić się opłaty za 
przedwczesne rozwiązanie umowy.



Kiedy zmiana taryfy jest opłacalna? 

Zmiana taryfy jest opłacalna, kiedy możliwe jest takie 
zaplanowanie zużycia energii, że jak najwięcej prądu 
będzie zużywane w godzinach 22:00 – 6:00 i 13:00 –
15:00 oraz w ciągu weekendu (jeśli wybierzemy taryfę
weekendową tzw. G12w). Można to zrobić głównie 
poprzez robienie prania, prasowania czy odkurzania w 
weekendy lub w wyznaczonych godzinach.
Zmiana taryfy jest szczególnie opłacalna dla 
gospodarstw domowych, w których zamontowane jest 
ogrzewanie indukcyjne. Pozwala na „gromadzenie”
ciepła w godzinach tańszych i ogrzewanie domu w 
ciągu całego dnia bez pobierania prądu w godzinach 
droższych.



Dziękuję za uwagę



Taryfa – nie każdy wie…
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Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 
zatwierdzane są na ich wniosek przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 
45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625 z późn. zm.) a także zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 
lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 
2007r. Nr 128 poz. 895 z późn. zm.).



DWIE TARYFY ???

1.Taryfa dla energii elektrycznej –
Sprzedawca np. ENEA S.A., 

2.Taryfa dla usług dystrybucji 
energii elektrycznej np. ENEA 
Operator Sp. z o.o. 



W ramach taryfy…

Odbiorca, może wystąpić do 
Przedsiębiorstwa 

o zmianę grupy taryfowej ,
nie częściej niż raz na 12 m-cy. 

Warunki zmiany grupy taryfowej 
określa umowa. 



Co trzeba zrobić, aby zmienić taryfę
jednostrefową na dwustrefową?

Aby zmiana taryfy była możliwa, należy wystąpić z 
wnioskiem do lokalnego zakładu energetycznego, 

który dostarcza energię do Twojego domu (po 1 lipca 
zamiast nazwy zakład energetyczny stosowana jest 
nazwa Operator Systemu Dystrybucyjnego, OSD). 
Następnie trzeba umówić się na wymianę licznika, 

która jest bezpłatna. Termin oczekiwania na wymianę
może się wahać od kliku dni do kilku tygodni. 

Konieczne też będzie podpisanie nowej umowy 
sprzedaży i dystrybucji energii. Zmiany taryfy można 
dokonać tylko raz w ciągu kolejnych 12 miesięcy.



Trochę objaśnień…

Moc przyłączeniowa – należy przez to rozumieć moc 
czynną planowaną do pobierania lub wprowadzania 
do sieci, określoną w umowie o przyłączenie do sieci 
jako wartość maksymalną, 
Moc umowna – należy przez to rozumieć moc czynną, 
pobieraną lub wprowadzaną do sieci, określoną w 
umowie o świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej albo umowie 
kompleksowej, jako wartość maksymalną, 
wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu 
rozliczeniowego, ze średnich wartości tej mocy 
rejestrowanych w okresach 15-minutowych. 



Różnica między łączem 
jednofazowym i trójfazowym?

Instalacja jednofazowa jest wystarczająca, jeśli prąd 
wykorzystujemy do oświetlenia domu oraz zasilania 

standardowych urządzeń AGD (lodówka, pralka, 
telewizor itd.). 

Instalacja trójfazowa wymagana jest zazwyczaj, gdy w 
domu mamy przepływowy ogrzewacz wody, kuchenny 

piec elektryczny lub elektryczne ogrzewanie 
mieszkania. Dodatkowo konieczna może być

zwiększona mocy przyłączeniowa (tzw. siła), aby 
wszystkie urządzenia mogły pracować równocześnie.



Co oznaczają nazwy "godziny 
szczytowe" i "godziny 

pozaszczytowe"?
Nazwy te odnoszą się do grup taryfowych, w których stawki opłat 

za energię i dystrybucję zmieniają się w ciągu dnia. Są to tzw. 
grupy dwustrefowe, oznaczone symbolami np. G12, C12 itp. 

Godziny pozaszczytowe to takie godziny w ciągu doby, w 
których opłaty są niższe nawet o kilkadziesiąt procent od opłat 
w strefie szczytowej (droższej). Dla gospodarstw domowych 

godziny pozaszczytowe to godziny 22:00 – 6:00 i 13:00 – 15:00 
oraz całe weekendy (tylko jeśli korzystamy z tzw. taryfy 

weekendowej często oznaczanej jako G12w). Jeśli jesteśmy w 
stanie tak zaplanować zużycie energii, że znaczną jej część

będziemy zużywać w tych godzinach, warto rozważyć zmianę
taryfy z jedno- na dwustrefową.



W jakich przypadkach może być
zainstalowany licznik przedpłatowy? 

Licznik przedpłatowy może być zainstalowany w następujących 
przypadkach:

odbiorca w ciągu ostatnich 12 miesięcy dwukrotnie zalegał za 
pobraną energię przez co najmniej okres jednego miesiąca, 

odbiorca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, 

odbiorca użytkuje lokal dorywczo, tymczasowo, co uniemożliwia 
dokonywanie regularnych odczytów licznika, 

kiedy klient jest zainteresowany założeniem licznika 
przedpłatowego, złoży wniosek, który zostanie 
zaakceptowany przez zakład dystrybucyjny. 



ENEA Operator jest obowiązana do bezzwłocznego wznowienia 
dostarczania energii, wstrzymanego z powodów, o których 
mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy, jeżeli ustaną przyczyny 
uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania. 

Za wznowienie dostarczania energii, po wstrzymaniu jej dostawy 
z przyczyn, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy, pobiera 
się opłatę w wysokości: 

a) na niskim napięciu (nn) - 72,46 zł, 

b) na średnim napięciu (SN) - 108,69 zł, 

c) na wysokim napięciu (WN) - 135,87 zł. 



art. 6 ust. :

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której 
mowa w ust. 2, stwierdzono, że: 

1)instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, 
zdrowia albo środowiska; 

2)nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. 

3a. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, mogą wstrzymać
dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy 
odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło 
albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo 
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i 
wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności. 

3b. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do bezzwłocznego wznowienia 
dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, wstrzymanego z 
powodów, o których mowa w ust. 3 i 3a, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 
wstrzymanie ich dostarczania. 



Bonifikaty za niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców i 
parametrów jakościowych energii

Za niedotrzymanie parametrów jakościowych 
energii określonych w rozporządzeniu 

systemowym, odbiorcom na ich wniosek 
przysługują bonifikaty ustalone w sposób 

określony w § 37 ust. 1 i § 37a rozporządzenia 
taryfowego. Ryczałtowa stawka bonifikaty za 

niedotrzymanie poziomu napięcia znamionowego 
w danym okresie doby, o której mowa § 37 ust.1 
pkt 2 rozporządzenia taryfowego, wynosi brt = 

2,11 zł/godzinę.



Za niedotrzymanie standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, określonych w § 42 

rozporządzenia systemowego, odbiorcom 
na ich wniosek przysługują bonifikaty 
ustalone w sposób określony w § 38 

rozporządzenia taryfowego, na podstawie 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, 

określonego w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w 2009 r. wyniosło 3102,96 zł.

Bonifikaty za niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców i parametrów 

jakościowych energii



Nielegalny pobór energii 
elektrycznej.

Przez nielegalny pobór energii elektrycznej 
należy rozumieć:  

pobieranie energii elektrycznej bez 
zawarcia umowy, 
pobieranie energii elektrycznej

a) z  całkowitym albo częściowym pominięciem 
układu pomiarowo - rozliczeniowego,

b) poprzez ingerencję w ten układ  mającą wpływ 
na zafałszowanie pomiarów  dokonywanych 
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.







Dziękuję za uwagę



KRAJOWY  PROGRAM  WDRAŻANIA            
EUROPEJSKIEGO  ROKU  WALKI  Z  UBÓSTWEM  I  

WYKLUCZENIEM  SPOŁECZNYM 2010

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jest 
podstawowym celem polityki społecznej prowadzonej przez 
Rząd we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i 
organizacjami pozarządowymi. Strategicznym dokumentem 
wyznaczającym cele do osiągnięcia w perspektywie 
średniookresowej jest Narodowa Strategia Integracji Społecznej 
(NSIS) przyjęta na lata 2005-2010. 
Wyzwania i priorytety polityki społecznej w zakresie 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na lata 
2008-2010 zostały określone w krajowym Planie Działań na 
rzecz Integracji Społecznej, będącym częścią Krajowego 
Programu „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna”
na lata 2008 – 2010, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 
16 grudnia 2008 roku.



Cele polityki społecznej w zakresie 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu ujęto w KPD/Integracja na lata 
2008-2010 w ramach trzech priorytetów:
Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu dzieci
Integracja przez aktywizację społeczną i 
zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.



Działania realizowane w ramach Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 
(2010)  muszą mieć charakter kompleksowy (w swym 
ogólnym przekazie) a jednocześnie wskazane byłoby 
skupić się dodatkowo na obszarach wspieranych w 
najmniejszym stopniu z innych źródeł (zapewnienie 
komplementarności różnych inicjatyw). Z tego też
względu, w krajowym programie wdrażania 
Europejskiego Roku 2010 działania szczegółowe 
powinny skupić się na dwóch grupach społecznych: 
dzieci i młodzieży (największe zagrożenie ubóstwem -
w 2005 r. spośród dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat 
aż 26% znajdowało się poniżej 60% mediany dochodu 
ekwiwalentnego, podczas gdy średnia dla UE 25 
wyniosła 19% - źródło : KPD/Integracja)
osoby starsze (zagrożenie wykluczeniem społecznym 
także w kontekście zagadnień starzenia się
społeczeństwa i konieczności zapewnienia usług 
wysokiej jakości).



Dziękuję za uwagę


