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ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA DOBRYCH PRAKTYK 2023 

Streszczenie 

Wprowadzenie: Urząd uruchomił drugą edycję zaproszenia do składania wniosków w sprawie dobrych 

praktyk w celu zebrania przykładów dobrych praktyk oraz promowania wymiany i rozpowszechniania  

dobrych praktyk i wiedzy  między państwami członkowskimi. Zaproszenie do składania wniosków jest 

cykliczne, co roku wskazywane są priorytetowe tematy i wyznaczane terminy składania wniosków.   

Tematy i priorytety: Wnioskodawcy mogą przedstawiać propozycje dobrych praktyk dotyczące różnych 

tematów w dziedzinie mobilności pracowników w UE, koncentrując się w szczególności na budownictwie 

i zapobieganiu oszustwom związanym z zabezpieczeniem społecznym, wskazanych jako 

priorytetowe tematy  zaproszenia do składania wniosków w 2023 r.  

➢ Budownictwo: wyzwania związane z delegowaniem pracowników, swobodnym przepływem, 

koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i rozpowszechnianiem informacji wśród 

pracowników i pracodawców, rozwiązywaniem problemu niedoboru siły roboczej i 

wykwalifikowanej siły roboczej,  np. poprzez zwiększanie atrakcyjności sektora, zawodu lub 

regionu; poprzez aktywną politykę migracyjną; lub poprzez poprawę strategii rekrutacji  lub 

zapewnienie dostępu do sektora/zawodu poprzez szkolenia, podnoszenie świadomości lub 

dostarczanie informacji oraz lepsze dopasowanie osób poszukujących pracy do potrzeb 

pracodawców itp. 

➢ Zapobieganie oszustwom związanym z zabezpieczeniem społecznym: zwalczanie nadużyć 

dotyczących  świadczeń nienależnych związanych z pracą lub niezgodnych z innymi 

świadczeniami z zabezpieczenia społecznego otrzymywanymi w innym państwie członkowskim, 

przeciwdziałanie oszukańczemu wykorzystywaniu systemów emerytalnych i innych środków 

ochrony socjalnej, współpraca między organami zabezpieczenia społecznego poszczególnych 

państw członkowskich, kontrola krzyżowa informacji między rejestrami zabezpieczenia 

społecznego państw członkowskich, narzędzia i środki przeciwdziałające nadużywaniu 

świadczeń społecznych. 

Uprawnieni do złożenia wniosku: Administracje państw członkowskich i innych zainteresowanych stron 

działających na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, w tym instytucje zabezpieczenia 

społecznego, społeczeństwa obywatelskiego i organizacje partnerów społecznych.  

Termin: Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r. 

Jedną z korzyści płynących z uczestnictwa w niniejszym konkursie będzie zapewnienie 

rozpoznawalności Państwa praktyki poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu. 

Formularz zgłoszeniowy: wnioski w sprawie dobrych praktyk należy składać poprzez wypełnienie 

krótkiego formularza zgłoszeniowego w języku angielskim, przy czym jeden wnioskodawca może 

zgłosićwięcej niż jedną dobrą praktykę.  

Procedura naboru: wybór najskuteczniejszych praktyk opiera się na zestawie kryteriów i jest 

dokonywany przez komisję oceniającą ELA. Kryteria wyboru to: Osiągnięcia i uznanie, efektywność 

kosztowa, możliwość przenoszenia, zrównoważony rozwój, innowacyjność i cyfryzacja. 

Skontaktuj się z nami: W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: capacity@ela.europa.eu  

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie dobrych praktyk ze wszystkimi informacjami w języku 

angielskim można znaleźć tutaj: https://www.ela.europa.eu/en/call-good-practices-2023   

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feusurvey%2Frunner%2FELA_GP2023&data=05%7C01%7Cstefica.tominovic%40ela.europa.eu%7C747b9877a6d6410488aa08dafa0b6363%7Cba8252ebda414a268f373320ef9a2285%7C0%7C0%7C638097224060103743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z2iGXN%2BO4eqoaEzxHPdvAmHHWPupM2L1pisLnFmDXEQ%3D&reserved=0
mailto:capacity@ela.europa.eu
https://www.ela.europa.eu/en/call-good-practices-2023
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Organizacja 

1. Nazwa Twojej organizacji 

2. Rodzaj Państwa organizacji (partner społeczny, inspekcja pracy na szczeblu krajowym, krajowy 

urząd pracy, ministerstwo, instytucja akademicka, instytucja europejska, organizacja 

społeczeństwa obywatelskiego (NGO), sektor prywatny (przedsiębiorstwa), inna – proszę określić 

3. Państwo członkowskie UE 

4. Adres Twojej organizacji 

5. Strona internetowa Twojej organizacji  

Osoba kontaktowa 

6. Imię i nazwisko 

7. Funkcja/tytuł służbowy  

8. Adres e-mail  

Dobre praktyki 

9. Krótki opis dobrej praktyki (do 160 znaków) 

10. Temat Twoich dobrych praktyk: 

• Budownictwo 

• Zapobieganie oszustwom w zakresie zabezpieczenia społecznego 

• Inne (*proszę określić) 

11. Opis dobrej praktyki (do 5000 znaków) 

12. Geograficzny ukierunkowanie dobrych praktyk  

13. Ramy czasowe dobrych praktyk 

14. Czy wcześniej przekazywali Państwo informacje na temat tej konkretnej dobrej praktyki w ramach 

europejskiej platformy na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej? 

• Tak 

• Nie 

• Nie wiem 

15. Przesyłając tę propozycję dobrych praktyk, wyrażasz zgodę na politykę prywatności ELA (należy 

zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności właściwego panelu), w tym udostępniasz 

publicznie dane podane publicznie za pośrednictwem strony internetowej ELA, kanałów mediów 

społecznościowych i/lub podczas innych działań ELA, takich jak warsztaty i wydarzenia. 

• Tak 

• Nie 

 


