
Or.A.0713/1315/15 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł      Startegia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020  

Autor   ROPS w Toruniu  

Projekt z dnia brak danych  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail bs@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (np. art., nr 

str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

I. Diagnoza, str. 
9  

Uwaga redakcyjna – wartości 
procentowe powinny być podawane 
w odniesieniu do danych których 
dotyczą. Analogiczna uwaga 
Przykład: 
„W roku 2002 odsetek osób z 
wykształceniem 
ponadpodstawowym stanowił 
66,4%, zaś w roku 2011 wyniósł on 
74,1% ogółu badanej ludności, co 
plasowało nasz region poniżej 
(75,2%) średniej krajowej, na 9 
pozycji w kraju.” A powinno być „W 
roku 2002 odsetek osób z 
wykształceniem 
ponadpodstawowym stanowił 
66,4%, zaś w roku 2011 wyniósł on 
74,1% ogółu badanej ludności, co 
plasowało nasz region poniżej 
średniej krajowej (75,2%), na 9 

Obecny sposób redakcji nie sprzyja 
jasności przekazu. Strona 9 podana 
jest dla przykładu. Analogiczna 
uwaga dotyczy innych fragmentów 
dokumentu.  

  

mailto:kwrist@mac.gov.pl


  2 
 

pozycji w kraju.” 
W innym miejscu „Pod względem 
udziału osób legitymujących się 
wykształceniem podstawowym 
ukończonym i bez wykształcenia 
region (21,0%) znalazł się na 
 6 pozycji z najwyższym odsetkiem 
w kraju.” A powinno być:  „Pod 
względem udziału osób 
legitymujących się wykształceniem 
podstawowym ukończonym i bez 
wykształcenia (21,0%) region znalazł 
się na 6 pozycji z najwyższym 
odsetkiem w kraju.” 
 

2.  

Diagnoza, str. 9 Uzasadnienie zwiększenia się 
odsetka osób z wykształceniem 
ponadpodstawowym.  

W diagnozie wzięto pod uwagę 
dane z 2002 i 2011 r. Wpływ na 
zmianę struktury wykształcenia, w 
tym zmniejszenie się liczy osób z 
wykształceniem podstawowym lub 
bez wykształcenia może być 
wynikiem nie tyle poprawy 
dostępności do szkół ile zgonów 
osób starszych.   

  

3.  

Diagnoza str. 13  Ujednolicenie sposobu podawania 
danych liczbowych – raz dane 
podawane są w tysiącach (np. 441,7 
tys. osób) w innym miejscu 
odmiennie (338 384)  

Obecny sposób redakcji nie sprzyja 
jasności przekazu. Strona 13 podana 
jest dla przykładu. Analogiczna 
uwaga dotyczy również innych 
fragmentów  dokumentu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


