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Artykuł ukazał się w: K. Piątek, A. Karwacki (red.) „Aktywna polityka społeczna z
perspektywy Europy socjalnej”, Toruń 2007

Wprowadzenie
Polityka zatrudnienia w Polsce została w ostatnich kilkunastu miesiącach wzmocniona
przez środki pomocowe Unii Europejskiej. Instrumentem finansowym przyjętej przez UE w
ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia zintegrowanej filozofii rynku pracy1 jest
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który w przeciwieństwie do krajowego Funduszu
Pracy2, wszystkie swoje środki finansowe przeznacza na działania aktywne. Oznacza to
finansowanie tylko takich projektów, które mają charakter rozwojowy, przekładają się na
wzmocnienie konkurencyjności gospodarki oraz w szerokim zakresie dotyczą rozwoju
zasobów ludzkich w procesie kształcenia i pracy. Wspieranie przez EFS tylko tych działań,
które mają w sposób aktywny wzmacniać róŜnorodne grupy społeczne, głównie pozostające
poza zatrudnieniem, związane jest z jednej strony z tym, Ŝe EFS jest funduszem
strukturalnym, mającym prowadzić do osiągnięcia celów spójności i konwergencji UE3, z
drugiej strony doświadczenia poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty z
prowadzenia swoich wewnętrznych polityk rynku pracy, jednoznacznie pokazują, Ŝe tylko
poprzez aktywizowanie bezrobotnych, poszukujących pracy i innych grup marginalizowanych
moŜna poradzić sobie z rosnącym i rozszerzającym się bezrobociem4.
Celem nadrzędnym EFS jest kreowanie nowoczesnej polityki zatrudnienia i rynku
pracy, ale interwencje funduszu dotyczą takŜe polityki edukacyjnej, polityki integracji
społecznej (przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego), polityki równości szans ( w
1
Celowo uŜywam takiego terminu, na podkreślenie faktu łączenia w ramach czterech filarów ESZ
(zatrudnialność, przedsiębiorczość, adaptacyjność, równość szans) róŜnorodnych elementów spójnej polityki
gospodarczej i aktywnej polityki zatrudnienia.
2
Dla przykładu z Funduszu Pracy w Polsce w roku 2003 na działania pasywne przeznaczono 94%, przy 6%
środków na instrumenty aktywne. Więcej „Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za rok 2003”,
Warszawa 2004.
3
Grewiński M., Głąbicka K. „Polityka spójności społeczno-gospodarczej UE”, Warszawa 2005.
4
Zobacz np. Piotrowski B. „Analiza komparatywna polityk rynku pracy w wybranych krajach europejskich” w:
„Stymulacja ruchliwości pracowniczej”, E. Kryńska (red.), Warszawa 2001.
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tym głównie polityki gender) czy polityki społeczeństwa obywatelskiego. W kontekście
nienajlepszej kondycji programowej i finansowej krajowej polityki społecznej oraz
rozszerzających się kwestii socjalnych ( w tym bezrobocia i ubóstwa) w wielu regionach
Polski, naleŜy powaŜnie traktować kaŜde dodatkowe środki finansowe, które mogą być
wydawane na oddolne projekty społeczne przez róŜnorodne publiczne, pozarządowe i
prywatne instytucje i organizacje, działające w polityce społecznej. Rezultatami działań EFS
powinno być w strategii średniookresowej i długookresowej ograniczenie bezrobocia i
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia. Projekty EFS powinny dodatkowo tworzyć na lokalnym
szczeblu konkretne ramy i struktury do budowania przez róŜnych aktorów rynku pracy
partnerstw i paktów na rzecz zatrudnienia.

Perspektywy i moŜliwości EFS w kontekście programowym
W celu prowadzenia aktywnej polityki zatrudnienia w Polsce i efektywnego
wykorzystania EFS podjęto w ostatnich kilku latach w Polsce szereg działań mających stworzyć
prawne i strategiczne ramy do bardziej skutecznego i efektywnego rozwoju zatrudnienia i
podniesienia konkurencyjności gospodarki. Na szczeblu krajowym przyjęto następujące
dokumenty5:
-

Narodową Strategię Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 20002006 , przyjętą w 2000 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej (RP),

-

Wspólną Ocenę ZałoŜeń Polskiej Polityki Zatrudnienia, przyjętą w 2001 r. przez Rząd RP i
Komisję Europejską, jak równieŜ wnioski wynikające z wdraŜania priorytetów Oceny,

-

Strategię społeczno-gospodarczą: Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca, przyjętą przez
Radę Ministrów w 2002 r.,

-

Wspólne Memorandum na rzecz Integracji Społecznej, przyjęte w grudniu 2003 r.,

-

Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku przyjęte
przez Rząd RP w 1999 r. oraz Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich
przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku przyjęte przez Rząd w 2003 r.

-

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 (NPR) przyjęty przez Rząd RP w 2003 r. oraz
programy operacyjne realizowanych w jego ramach, przez które przechodzą środki
funduszy strukturalnych UE,

-

Ramy Odniesienia Polityki Zatrudnienia – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w
dniu 23 grudnia 2003 roku,

5

Większość dokumentów dostępnych jest na stronie www.mgip.gov.pl
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-

Narodową Strategię Integracji Społecznej na lata 2004-2006, dokument przyjęty w 2004r,

-

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 20005 - dokument przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r.
PowyŜsze dokumenty zostały w duŜej części przygotowane w duchu europejskich

rozwiązań, zapisanych głównie w wytycznych i zaleceniach Rady i Komisji Europejskiej do
państw członkowskich w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ)6.
Instytucja Zarządzająca EFS w Polsce (departament Zarządzania EFS w MRR;
wcześniej w MGiP) w procesie konsultacji z Komisją Europejską przygotowała w procesie
programowania zestaw działań, w ramach których są realizowane róŜnorodne projekty w
obszarze aktywnej polityki społecznej. Europejski Fundusz Społeczny finansuje działania w
ramach dwóch programów operacyjnych – wszystkie działania Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) oraz sześć działań w ramach
drugiego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR). W ramach przygotowanych działań znajdują się trzy moŜliwości wspierania:
usługi dla osób poszkodowanych na rynku pracy (bezrobotnych, zagroŜonych utratą pracy,
młodzieŜy, niepełnosprawnych, kobiet, wykluczonych społecznie), wsparcie kadr publicznych
i niepublicznych instytucji społecznych w celu podwyŜszania kwalifikacji zawodowych oraz
wsparcie struktur i systemów instytucji oraz organizacji pracujących z grupami
poszkodowanymi w zakresie wyposaŜenia w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny,
techniczny, doskonalenia narzędzi i instrumentów pracy oraz wypracowywania nowatorskich
rozwiązań.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach
2004-2006 istaniała moŜliwość finansowania projektów w ramach trzech priorytetów i
następujących działań7:
A) Priorytet 1 – aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej:
- Działanie 1.1. – rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy,
- Działanie 1.2. – perspektywy dla młodzieŜy,
- Działanie 1.3. – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
- Działanie 1.4. – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- Działanie 1.5. – promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego
ryzyka,
6

Więcej na ten temat na stronach: www.mgip.gov.pl
Na podstawie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa 2004 oraz
Uzupełnienia Programu, 2004r.
7
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-

Działanie 1.6. – integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

B)Priorytet 2 – rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy:
- Działanie 2.1. – zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe Ŝycie,
- Działanie 2.2. - podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,
- Działanie 2.3. – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
- Działanie 2.4. – wzmocnienie zdolności administracyjnych.
C) Priorytet 3 – pomoc techniczna:
- działanie 3.1. – wsparcie zarządzania Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój
Zasobów Ludzkich,
- działanie 3.2. – informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich
- działanie 3.3. – zakup sprzętu komputerowego.
Dopełnieniem działań podejmowanych

w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) są działania realizowane w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który to program
w priorytecie II finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Naczelną zasadą
podziału działań pomiędzy SPO RZL i ZPORR jest ich komplementarność. Działania
w ramach ZPORR odpowiadają na sformułowane w regionalnych strategiach rozwoju
potrzeby i problemy poszczególnych regionów. Z EFS przeznaczono 360 mln. euro na
następujące działania w ramach Priorytetu II ZPORR – „Wzmocnienie regionalnej bazy
ekonomicznej i zasobów ludzkich”8:
- działanie 2.1. – rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i
moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
- działanie 2.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
- działanie 2.3. – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,
- działanie 2.4. – reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi,
- działanie 2.5. – promocja przedsiębiorczości,
- działanie 2.6. – regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.
Wszystkie powyŜsze działania mają przyczynić się do rozwoju jakości zasobów
ludzkich w Polsce i wzmocnić aktywną politykę rynku pracy . KaŜde działanie SPO RZL i
ZPORR jest szczegółowo opisane w programie operacyjnym ze względu na typ i rodzaj
projektów, jakie moŜna finansować w jego ramach.
8

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, MGiP, Warszawa 2004.
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EFS jako instrument welfare mix / welfare pluralism
Europejski Fundusz Społeczny jest instrumentem wspierającym model welfare mix,
polegający na stosowaniu zróŜnicowanych i mieszanych form oraz instrumentów wsparcia,
które są coraz bardziej powszechne w polityce społecznej, szczególnie tej, która oparta jest na
wielosektorowym dostarczaniu usług społecznych przez róŜnorodne podmioty i instytucje
(welfare pluralism)9. Model ten przewartościowuje myślenie o polityce społecznej jako sfery
zarezerwowanej przede wszystkim dla aktywności państwa (welfare state). Większe
znaczenie ma w tym modelu aktywne społeczeństwo (welfare society), czyli róŜnorodne
pozarządowe organizacje społeczne, a takŜe sektor prywatny i komercyjny, który dostarcza
usług społecznych odpłatnie. Model ten zakłada zatem uspołecznianie i komercjalizację usług
w zakresie polityki społecznej.
W Polsce moŜna w ostatnich latach zaobserwować wyraźny wzrost rozwiązań
prawnych10, instytucjonalnych11 i w sposobie finansowania12, które wpisują się w
pluralistyczny sposób myślenia o polityce społecznej, jako działalności nie tylko publicznych
podmiotów (na poziomie centralnym i samorządowym), ale takŜe organizacji pozarządowych
(głównie stowarzyszeń i fundacji) oraz sektora prywatnego (firmy biznesowe ukierunkowane
na realizacje zadań socjalnych). Coraz częściej i głośniej mówi się takŜe o potrzebie
rozpowszechniania sprawdzonych w wielu krajach rozwiązań z zakresu gospodarki
społecznej, która poprzez róŜnorodność podmiotów nienastawionych na - lub tylko i
wyłącznie na - zysk (przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, kooperatywy itd.),
proponuje wiele interesujących rozwiązań systemowych. Wielosektorowość w polityce
społecznej, lub dokładniej, jak to przedstawia się w literaturze zachodniej, w kształtowaniu
dobrobytu społecznego, nie jest niczym nowym, takŜe w Polsce, ale trzeba przyznać, Ŝe swoją
9

Więcej na ten temat: Grewiński M. „Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism” w:
Polityka Społeczna 5-6/2006.
10
M.in. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r.
(Dz.U.04.99.1001), Ustawa z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 03.122.1143), Ustawa z dnia
24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie ((Dz.U.03.96.873.), Ustawa z dnia 12.03.2004
r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593)., Ustawa z 28.07.2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
05.169.1420), Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych z kwietnia 2006 r.
11
W ramach zmienionego nowego ustawodawstwa socjalnego wymienia się szereg instytucji, których wcześniej
albo nie było, albo miały bardzo ograniczone moŜliwości działalności w sferze socjalnej. Chodzi m.in. o takie
instytucje jak: pozapubliczne instytucje rynku pracy: agencje pracy, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu
społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz zatrudnienia i RZL;
organizacje poŜytku publicznego, Centra Integracji Społecznej (CIS) itd.
12
M.in. wprowadzenie Ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.03.96.873.)
kontraktowania usług przez podmioty administracji publicznej (rządowej i samorządowej) na rzecz organizacji
pozarządowych, a takŜe takie zaprogramowanie działań Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, aby środki mogły pozyskiwać róŜnorodne podmioty, zarówno publiczne, pozarządowe,
jak i prywatne.
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dynamikę w rozwoju, wielosektorowość zawdzięcza w naszym kraju głównie reformom i
zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Relatywna skala udziału państwa, rynku i sektorów
niekomercyjnych w zbiorowym zaspokajaniu potrzeb uległa zasadniczym zmianom i zmienia
się w dalszym ciągu w większości państw europejskich. W Polsce, w przeciwieństwie do
wizji z poprzedniego ustroju, państwo niej jest juŜ uwaŜane za jedynego usługodawcę.
Wielosektorowość w praktyce polityki społecznej w Polsce stała się w ostatnich kilkunastu
latach faktem.
W literaturze przedmiotu punktem wyjścia do teoretycznych rozwaŜań na temat
wielosektorowości jest najczęściej trójkąt dobrobytu (welfare triangle), który składa się trzech
podstawowych komponentów: państwa, rynku i gospodarstw domowych. Na bazie tego
prostego modelu R. Rose zdefiniował welfare mix jako „wkład kaŜdej z trzech bardzo
róŜnych instytucji społecznych – gospodarstwa domowego, rynku i państwa w ogólny
dobrobyt społeczeństwa”13.
Rysunek 1: Wielosektorowość w polityce społecznej - państwo, rynek i trzeci sektor
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Rose R. „The State’s Contribution to the Welfare Mix”, University of Strathclyde, Studies in Public Policy, No
140. Cytat za: Evers A., “Shifts in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of
Transformations in Welfare and Social Policy” w: Evers A., Wintersberger H. (eds) “Shifts in welfare mix. Their
Impact on Work, Social Services and Welfare Policies”, Vienna 1988, str. 8.
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Źródło: Abrahamson P. “Conceptualizing welfare pluralism and welfare mix” w: “Welfare state – historia,
kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego”, Instytut Socjologii UW, na prawach rękopisu 1997,
str. 114, a takŜe: Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej w: „Trzeci Sektor”,
2/2005, ISP, Warszawa 2005, str. 13. Podobne do prezentowanego wyŜej modele wielosektorowości moŜna
znaleźć takŜe w: Evers A., “Shifts in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of
Transformations in Welfare and Social Policy” w: Evers A., Wintersberger H. (eds) “Shifts in welfare mix. Their
Impact on Work, Social Services and Welfare Policies”, Vienna 1988, str. 9,14, 16,18, 27, Pestoff A., “Third
Sector and Cooperative Services”w: “Journal of Consumer Policy”, Nr 15. Krzyszkowski J. „Między państwem
opiekuńczym, a opiekuńczym społeczeństwem”, Łódź 2005, str. 41., Dobrowolska M. „Sektor publiczny we
współczesnej gospodarce rynkowej” w: „Studia z zakresu zarządzania publicznego”, (red. Hausner J.), Kraków
2001, str. 142, Supińska J. „Podmioty polityki społecznej – współzawodnictwo, współistnienie, współpraca” w:
„Wokół teorii polityki społecznej, Rysz-Kowalczyk B., Szatur - Jaworska B. (red.), Warszawa 2003, str. 237.

Europejski Fundusz Społeczny jest instrumentem wspierającym welfare pluralism,
poniewaŜ znaczna część jego środków, zarówno w ramach SPO-RZL, ZPORR jak i
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansuje róŜnorodne, oddolne projekty, realizowane przez
instytucje z sektora publicznego (np. - instytucje centralne takie jak: Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Ochotnicze Hufce Pracy; - instytucje samorządowe takie jak:
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy
społecznej ), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne) jak i
podmioty prywatne, komercyjne (instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy, pracodawcy), które
decydują się realizować społeczne projekty EFS non-profit. Powoduje to, Ŝe EFS przyczynia
się do urzeczywistniania idei wielosektorowej polityki społecznej, w której kaŜdy z sektorów
dostarcza zdywersyfikowanych usług społecznych dla róŜnorodnych grup społecznych,
odpowiadając w bardziej elastyczny sposób na specyficzne potrzeby i problemy grup ryzyka
socjalnego. Tym samym jest on jednym z nielicznych, a na pewno jednym z najbogatszych
instrumentów finansowych, z którego mogą skorzystać zarówno organizacje pozarządowe,
borykające się często z deficytem środków na działalność statutową, jak i sektor biznesowy,
coraz częściej zainteresowany działalnością społeczną ( w ramach modnej ostatnio społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw , ale takŜe w ramach gospodarki społecznej).
Zarówno Uzupełnienie SPO-RZL jak i Uzupełnienie ZPORR oraz szczegółowe
wytyczne dla poszczególnych działań programów operacyjnych dają Europejskiemu
Funduszowi Społecznemu w Polsce olbrzymie moŜliwości stosowania róŜnorodnych form i
metod
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grup

bezrobotnych,
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wykluczeniem

czy

osób

dyskryminowanych na rynku pracy. Kompleksowość wsparcia z EFS przy jednoczesnym
stosowaniu róŜnorodnych mieszanych form aktywizacji i wsparcia, a takŜe partnerskiej
realizacji projektów EFS przez róŜnorodne podmioty powodują, Ŝe ma on charakter
instrumentu welfare mix. Projekty EFS charakteryzują się często wysoką innowacyjnością
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(orientacja na nowe rozwiązania), skutecznością (trwałe rezultaty) i efektywnością (rozsądne
koszty), a takŜe generowaniem wysokiej wartości dodanej i osiąganiem efektów synergii,
które nie byłyby moŜliwe bez pluralistycznego i zdywersyfikowanego łącznia dorobku i
doświadczeń róŜnorodnych instytucji i łączenia róŜnorodnych form i instrumentów wsparcia.
Dla przykładu w jednym z działań SPO-RZL (1.5) w jednym tylko projekcie moŜna
stosować m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, pośrednictwo, zatrudnienie subsydiowane
lub socjalne, staŜe, przygotowanie zawodowe, działania towarzyszące, informacja i promocja.
W innym działaniu SPO-RZL (1.1.) moŜliwe jest dokonanie: ekspertyz, badań, analiz,
programów pilotaŜowych, programów szkoleniowych, wydania publikacji, zakupu sprzętu,
administrowania portalów i baz danych. Instytucjami, które mogą realizować projekty
(samodzielnie lub w partnerstwie ze sobą) mogą być dla tych działań: jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe działające na rzecz
grup ryzyka, instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców i związki zawodowe,
jednostki naukowe (działanie 1.5. SPO-RZL) lub publiczne słuŜby zatrudnienia, OHP,
agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, jednostki
naukowe, szkoły wyŜsze (działanie 1.1. SPO-RZL). Oznacza to, Ŝe EFS urzeczywistnia ideę
welfare mix i welfare pluralism.

Perspektywy i bariery programowania EFS
Perspektywy EFS naleŜy oceniać w kontekście tego, co udało się w ramach tego
funduszu zrobić w Polsce w ostatnich dwóch latach. Z pewnością udało się przeorientować w
jakiś sposób myślenie o aktywnej polityce społecznej i aktywnej polityce rynku pracy
(APRP). Zintegrowane podejście do tej problematyki, przyjęte w ramach Europejskiej
Strategii Zatrudnienia (ESZ), spowodowało zdynamizowanie instytucji rynku pracy w
kierunku stosowania instrumentów i metod aktywnych, a nie tak jak było wcześniej
instrumentów pasywnych. Metoda otwartej koordynacji przyjęta w ramach ESZ wymusiła
stosowanie w Polsce wytycznych i priorytetów UE w zakresie realizacji nowoczesnej polityki
zatrudnienia opartych na filarach: zatrudnialność, przedsiębiorczość, adaptacyjność, równość
szans. Nasze słuŜby społeczne na szczeblu centralnym i regionalnym przećwiczyły w
ostatnich dwóch latach zasady długofalowego programowania polityki społecznej i
przygotowania średniookresowych strategii społecznych dotyczących polityki zatrudnienia,
integracji społecznej, kształcenia ustawicznego, tworzenia społeczeństwa informacyjnego.
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Kreowanie tych dokumentów nie było zadaniem łatwym tym bardziej, Ŝe łączyło się z
umiejętnościami prowadzenia sektorowych i regionalnych konsultacji społecznych.
Dzięki środkom EFS uczyliśmy się w Polsce planować i projektować małe, oddolne
inicjatywy lokalne, na które zawsze brakowało w Polsce pieniędzy, a które wspomagają
samoorganizację społeczności lokalnej i samodzielne rozwiązywanie problemów socjalnych.
Wiele instytucji i organizacji zaczęło „myśleć projektowo”, poprawiły one takŜe swoją
organizację i zarządzanie, konieczne przy realizacji projektów EFS.
Poprzez projekty EFS, a takŜe Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, trenowaliśmy w
Polsce róŜnorodne, często niełatwe partnerstwa. Powoływanie na szczeblach regionalnych i
lokalnych róŜnorodnych paktów na rzecz zatrudnienia, porozumień na rzecz kształcenia, czy
partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej, spowodowały z pewnością,
nową jakość w rozwiązywaniu trudnych kwestii socjalnych i przyczyniały się do generowania
wysokiej wartości dodanej, wynikającej z łączenia potencjałów róŜnorodnych instytucji,
wymiany doświadczeń, przykładów dobrej praktyki.
Pozytywną stroną interwencji EFS w Polsce było z pewnością dowartościowanie
finansowe sektorów, które do tej pory nie posiadały większych środków finansowych na
działania aktywizujące i mobilizujące zasoby ludzkie, niewykorzystane w naszym kraju w
procesie pracy. Dotyczy to sektora organizacji pozarządowych, ale takŜe sektora pomocy
społecznej, który ponad 95% środków własnych przekazywał dotychczas na działania
pasywne. Znaleźliśmy wreszcie środki na aktywną politykę wobec wielu grup, które były w
duŜej części pozostawione dotychczas same sobie. Chodzi o osoby wykluczone społecznie –
bezdomnych, uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków, trudną młodzieŜ, recydywistów,
imigrantów – uchodźców. Chodzi takŜe o dyskryminowane na rynku pracy kobiety, osoby
niepełnosprawne i mniejszości.
Przez ostatnie dwa lata wspieraliśmy ze środków EFS nie tylko usługi dla osób, ale
takŜe usługi dla struktur i systemów. Wzmocniliśmy instytucje rynku pracy, podmioty
edukacyjne

(zakupy

sprzętu

multimedialnego,

komputerów,

projekty

rozwojowe),

realizowaliśmy wiele badań naukowych w zakresie rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.
Zadbaliśmy o lepszą efektywność programów rynku pracy poprzez inwestycje w narzędzia
monitorowania i ewaluacji, a takŜe poszukując nowych rozwiązań z zakresu doradztwa
zawodowego, pośrednictwa pracy i rozwiązań w duchu mainstreaming. Nauczyliśmy się
skomplikowanych procedur implementacji EFS, w tym kwalifikowalności kosztów, prawa
zamówień publicznych i pomocy publicznej.
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Wreszcie, dzięki środkom EFS, poprawiliśmy swoje zdolności public relations i
profesjonalnej promocji projektów społecznych, a takŜe upowszechniania wyników i
rezultatów. W łatwiejszy sposób dzieliliśmy się naszym dorobkiem z innymi partnerami
społecznymi, traktując nasze osiągnięcia jako dobro publiczne, a nie naszą własność.
Wszystko to spowodowało, Ŝe dzięki środkom EFS urzeczywistnialiśmy ideę
wielosektorowej polityki społecznej (welfare pluralism), realizowanej prze róŜnorodne
podmioty publiczne, pozarządowe i rynkowe, które często realizując wspólnie projekty
społeczne uczyły się siebie wzajemnie i wymieniały swoje doświadczenia.
Do końca września 2006 roku realizowaliśmy ze środków EFS (SPO-RZL + ZPORR
+EQUAL) około 7 tysięcy projektów społecznych. Jest to niezwykłe wydarzenie, gdyŜ
większość tych projektów było realizowanych na szczeblach gminnych i powiatowych przez
lokalnych

aktorów.

Wzmocniło

to

z

pewnością

społeczeństwo

obywatelskie

i

samoorganizację na tych szczeblach. Stworzyliśmy tysiące miejsc pracy dla naszych
beneficjentów, ale takŜe zatrudniliśmy przy obsłudze projektów tysiące osób. W samych
instytucjach wdraŜających SPO-RZL przy obsłudze EFS pracowało ponad 600 osób.

Tabela: Liczba projektów w ramach SPO-RZL po ocenie formalnej
i po podpisaniu umów na realizację (stan na 31.08.2006r.)
Działanie

Po formalnej ocenie

Realizowane (umowa)

1.1. Instytucje i
instrumenty
1.2. Bezrobotna
MłodzieŜ
1.3.Długotrwale
bezrobotni
1.4.Niepełnosprawni

375

145

867

784

821

759

481

201

1.5. Wykluczenie
społeczne
1.6. Kobiety

607

276

563

261

2.1. Kształcenie
ustawiczne

61

22

2.2. Jakość edukacji

31

30

2.3. Kadry gospodarki

2643

519

1

2.4. Zdolności
administracyjne

13

13

Ogółem

6750 projektów

3164 projekty

Źródło: Materiały wewnętrzne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W powyŜszej tabeli widać wyraźnie, Ŝe największa liczba projektów w ramach SPORZL dotyczyła bezrobotnej młodzieŜy i długotrwale bezrobotnych. Wynika to z faktu, Ŝe
projekty te były realizowane właściwie obligatoryjnie przez powiatowe urzędy pracy, które
oprócz środków z EFS, otrzymały na ich realizację montaŜ finansowy w ramach Funduszu
Pracy. Sporym zainteresowaniem ciszyło się takŜe działanie 2.3. SPO-RZL, skierowane na
szkolenia i doradztwo dla kadr gospodarki. Wynika z tego, Ŝe przedsiębiorstwa w Polsce
potrzebują wsparcia finansowego na kształcenie ustawiczne swojej kadry.
Do tych ponad 3 tysięcy projektów realizowanych w ramach SPO-RZL naleŜy
doliczyć takŜe ponad 3 tysiące projektów złoŜonych w ramach priorytetu II ZPORR. W
samym działaniu 2.1 ZPORR, przeznaczonym na kształcenie ustawiczne w regionach, do dnia
31.03.2006 złoŜonych było ponad 2600 wniosków do realizacji.
Ze środków EFS od maja 2004 roku do końca sierpnia 2006 wydano 1,35 mld. zł. co
stanowi 23% środków tego funduszu przeznaczonych na lata 2004-2006. Na wydanie 77%
mamy czas do końca 2008 r., zgodnie z zasadą n+214.
Instytucja zarządzająca (IZ) EFS w Polsce (MGiP, dzisiaj MRR) dokonała ogromnej
pracy. Przygotowała w trybie przyśpieszonym dokumenty programowe 15, na podstawie
których są ogłaszane konkursy i przetargi na konkretne typy projektów. Programy operacyjne,
które są konkretyzowane na poziomie priorytetów, działań i schematów, nie są jednak wolne
od błędów i deficytów. Niedoskonałości te wynikają nie tylko ze zbytniego pośpiechu
instytucji zarządzających, ale takŜe z faktu braku rzeczywistej, głębokiej analizy sytuacji
społecznej w naszym kraju (zabrakło tu czasu na włączenie róŜnych środowisk naukowych i
polityków społecznych w proces diagnozy) oraz realizacji pozornych konsultacji społecznych,
które polegały na dialogu tylko z duŜymi, silnymi i wpływowymi środowiskami, a nie z
podmiotami, działającymi na lokalnym szczeblu, które znają problemy społeczne z
praktycznej działalności.
14

Więcej o zasadzie n+2 znajdziesz w ksiąŜce: Grewiński M., Głąbicka K. „Polityka spójności społecznogospodarczej UE”, Warszawa 2005, str. 82.
15
Instytucje Zarządzające miały w Polsce stosunkowo niewiele czasu na to, by przygotować programy
operacyjne. W ciągu półtora roku powstał np. SPO-RZL. Z doświadczeń państw starej UE wynika, Ŝe normalny
czas potrzebny na profesjonalne przygotowanie tego typu programu to około 3 lata.
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W wyniku tego w dokumentach programowych znalazły się liczne niedoskonałości,
polegające na nieadekwatności i nieprecyzyjności niektórych rozwiązań, złym brzmieniu w
nazwach niektórych działań i typów projektów, jak równieŜ nierealności co do wykonania
niektórych komponentów. TakŜe wybór instytucji wdraŜających (IW) i beneficjentów
(projektodawców) pozostawia wiele do Ŝyczenia. Dwuletnie doświadczenia z wdraŜania EFS
pokazują, Ŝe niektóre instytucje wdraŜające nie radzą sobie ze swoimi działaniami co widać
nie tylko po niewielkiej ilości projektów, które są realizowane w ramach tych działań, ale
takŜe słychać w opinii potencjalnych beneficjentów, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia,
którzy nie mogą otrzymać od IW wiarygodnych informacji i interpretacji szczegółowych
przypisów i zasad.
W działaniach 1.2. i 1.3. SPO-RZL krytycznie naleŜy odnieść się do faktu, Ŝe z dniem
1 lipca 2005 roku zrezygnowano z otwartych dla róŜnych podmiotów publicznych i
niepublicznych konkursów w ramach tych działań na rzecz konkursów, do których mogą
startować tylko powiatowe urzędy pracy. Być moŜe rezygnacja z otwartego (dla innych niŜ
PUP beneficjentów) schematu konkursowego w działaniu 1.2. i 1.3. SPO-RZL wynikała z
faktu średniego zainteresowania potencjalnych projektodawców tymi działaniami16, a być
moŜe była spowodowana brakiem moŜliwości dalszego prefinansowania schematu otwartego
z tzw. instrumentu specjalnego, co wydaje się bardziej prawdopodobne. Zdecydowanie się
na realizację działań 1.2. i 1.3. SPO-RZL tylko poprzez powiatowe urzędy pracy to wydanie
znacznych środków EFS przez instytucje działające od lat

w „znanej strukturze” oraz

„systemie”. Jest to przynajmniej gwarancja wydania części środków EFS, co dobrze będzie z
pewnością wyglądać w sprawozdaniach przesyłanych do Komisji Europejskiej. Niewiadomo
jednak, jak będzie z efektywnością absorpcji środków EFS w ramach tych działań, gdyŜ
projekty te nie róŜnią się niczym od standardowych działań urzędów pracy z Funduszu Pracy.
Projekty EFS realizowane w tych działaniach są duŜe (nie bazują na zindywidualizowanych
działaniach i małych grupach) nie są ani innowacyjne, ani nie generują nowego podejścia, czy
wartości dodanej, o czym stanowią podstawowe zasady EFS. Pozostaje więc pytanie jak
efektywność absorpcji środków w ramach tych dwóch działań przełoŜy się na rzeczywistą
efektywność zatrudnienia młodzieŜy i długoterminowo bezrobotnych. Dotychczasowe
działania rządu na rzecz tych grup w ramach Funduszu Pracy przynosiły raczej mizerne
efekty na rynku pracy.

16

Beneficjentami (projektodawcami) w otwartych schematach konkursowych mogły być: jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, pracodawcy.
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Przykładem niedoskonałości w systemie programowania SPO-RZL jest takŜe
działanie 1.4., dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W
działaniu tym zabrakło moŜliwości szkoleń dla osób niepełnosprawnych (!). Praktycy
zajmujący się na co dzień problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych są
zgodni, Ŝe bez moŜliwości szkoleń trudno jest mówić o wspieraniu osób niepełnosprawnych i
włączaniu ich na otwarty rynek pracy, co jest zgodne z duchem znowelizowanej w 2002 roku
Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W działaniu tym jest
natomiast

moŜliwość

bardzo

róŜnorodnego

wspierania

otoczenia

społecznego

niepełnosprawnych. Jest to z pewnością bardzo potrzebne w naszym kraju, zwaŜywszy na
deficyty instytucjonalne i niską świadomość przedsiębiorców co do konieczności zatrudniania
niepełnosprawnych, ale moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe większy nacisk kładzie się tutaj na
wspieranie „przyjaciół” osób nie w pełni sprawnych, aniŜeli samych niepełnosprawnych.
Ponadto naleŜałoby się powaŜanie zastanowić nad tym, czy nie lepiej w procesie aktywizacji
kierować się rodzajem niepełnosprawności a nie grupą inwalidztwa17. Z doświadczeń wielu
organizacji i ze studiów przypadków wynika bowiem, Ŝe osoba niepełnosprawna fizycznie z
grupą inwalidztwa w stopniu umiarkowanym ma większe szanse na pracę, aniŜeli osoba
niepełnosprawna intelektualnie z grupą inwalidztwa w stopniu lekkim18.
Działanie 1.5. SPO-RZL (Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie
grup szczególnego ryzyka) jest jednym z bardziej popularnych działań tego programu
operacyjnego. Generalnie jest bardzo potrzebne w obliczu rozszerzania się w naszym kraju
zjawiska wykluczenia społecznego, alienacji i atrofii społecznej. Do niedoskonałości tego
działania naleŜy jednak pominięcie w procesie programowania zakładów karnych i aresztów
śledczych jako potencjalnych beneficjentów (projektodawców)19. Program operacyjny
przewiduje w ramach tego działania objęcie wsparciem osób opuszczających zakłady karne, a
nie samych więźniów, co jest niedoskonałością tego komponentu. W aktywnej polityce
społecznej działania wspierające dla więźniów powinny się rozpoczynać na rok, dwa przed
opuszczeniem zakładów karnych, a nie dopiero w sytuacji opuszczania tych placówek przez
skazanych. Tymczasem jak wynika z raportu Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej20
17

Beneficjentem ostatecznym w Działaniu 1.4. SPO-RZL mogą być tylko osoby niepełnosprawne o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
18
Na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych przeze mnie z pracownikami Warsztatów Terapii
Zajęciowej podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń w ramach KOSZEFS i ROSZEFS.
19
Departament WdraŜania EFS w MGiP , będący IW dla tego działania, przyjął interpretację, Ŝe zakłady karne i
areszty śledcze mogą być beneficjentami, gdyŜ będą traktowane jako instytucje szkoleniowe. Niewiadomo
jednak do końca na podstawie jakich przepisów wszystkie instytucje więziennictwa w Polsce miałyby być
traktowane jako instytucje szkoleniowe?
20
Podstawowe problemy więziennictwa – informacja przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004,
Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej.
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sytuacja zawodowa i edukacyjna więźniów jest aktualnie szczególnie zaniedbana z powodu
przeludnienia więzień i braku środków finansowych na kursy, czy przygotowanie zawodowe
w celu zwiększenia szans zatrudnieniowych skazanych po opuszczeniu zakładów karnych.
Bardziej przemyślana mogłaby być w tym działaniu takŜe kwestia wspierania młodzieŜy
wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
Pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy
społecznej, którzy przymierzają się do realizacji projektów EFS, zwracają uwagę21, Ŝe same
szkolenia czy warsztaty dla tych grup to za mało, aby młodzieŜ ta mogłaby się usamodzielnić.
NaleŜałoby się zastanowić jak powiązać moŜliwości interwencyjne EFS z finansowaniem
mieszkań socjalnych dla tych osób, gdyŜ to ten problem jest najbardziej dotkliwą kwestią w
chwili obecnej. Ponadto naleŜałoby wprowadzić do działania 1.5. SPO-RZL typ projektu,
polegający na długoterminowym monitorowaniu tego co dzieje się z młodzieŜą, która
opuściła placówki lub rodzinę zastępczą. W chwili obecnej nikt nie monitoruje tego co dzieje
się z tymi młodymi osobami nawet w 6 miesięcy po opuszczeniu placówki. Jeszcze większy
nacisk w tym działaniu powinno się postawić na Centra Integracji Społecznej, których jest w
Polsce ciągle za mało22.
Do dwóch pozostałych działań wdraŜanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej - działania 1.1. (Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy) i
działania 1.6. (Integracja i reintegracja zawodowa kobiet) nie ma większych zastrzeŜeń, za
wyjątkiem tego, Ŝe w obu działaniach jest bardzo mało projektów badawczych. Kontrowersje
wzbudziło takŜe złe przeliczenie w listopadzie 2006r. wartości euro na złotówki przez
Departament WdraŜania EFS w MPiPS, co zagroziło

powaŜnie wielu beneficjentom w

realizacji projektów, które przeszły przez Komisję Oceny projektów, ale z którymi nie
podpisano jeszcze umów na realizację projektów.
Kontrowersyjnym

działaniem

jest

działanie

2.3.

Sektorowego

Programu

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie to dotyczy rozwoju kadr nowoczesnej
gospodarki. Paradoksem jest w tym działaniu to, co w innych działaniach jest bardzo
sensowne i uzasadnione. Chodzi o kwestię niegenerowania Ŝadnych zysków przez
projektodawców projektu (działania non-profit). OtóŜ potencjalni projektodawcy, w tym
głównie instytucje szkoleniowe, nie mogą generować prowadząc szkolenie lub doradztwo dla
przedsiębiorstw Ŝadnych zysków. Oznacza to, Ŝe przy drogich, nowoczesnych narzędziach
słuŜących ulepszaniu zarządzania i organizacji firm instytucja szkoleniowa powinna nie tylko
21
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Pracownicy PCPR i MOPS zwracają na to uwagę podczas szkoleń w ramach KOSZEFS i ROSZEFS.
W maju 2006 roku w Polsce było 30 CIS-ów i około 100 KIS-ów.
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robić to za darmo, ale powinna do tego dopłacić, sprzedając (a raczej upowszechniając, dając
za darmo) swój know – how. Taka praktyka moŜe prowadzić do sytuacji, Ŝe szkolenia
realizować będą

tani „słabeusze” lub nowopowstałe instytucje szkoleniowe, powołane

sztucznie przez przedsiębiorstwa, które będą chciały wejść w projekty finansowe z działania
2.3.23 MoŜliwy jest teŜ scenariusz, Ŝe polskie firmy zostaną wyparte przez zachodnie
korporacje doradczo-szkoleniowe, które stać jest na dopłacanie przez kilka lat do tego typu
projektów po to, by w przyszłości nie mieć Ŝadnej konkurencji. Ciekawostką jest takŜe to, Ŝe
po stronie odbiorców pomocy, szkoleniami zainteresowane są głównie duŜe, silne, bogate
firmy, które wydając corocznie spore środki na szkolenia swoich pracowników, chcą po
prostu zaoszczędzić na tym część swoich budŜetów. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe działanie 2.3.
SPO-RZL jest najbardziej popularnym działaniem z całego programu operacyjnego (co jest
dowodem na to, Ŝe biznes, mający dostęp do know-how szybko reaguje na publiczne
pieniądze, w przeciwieństwie do niektórych instytucji i organizacji społecznych, które nie
posiadają zaplecza, wiedzy i zabezpieczeń finansowych) warto byłoby się zastanowić nad
przemodelowaniem tego działania w PO-KL.
Problemy programowania i wdraŜania działań dotyczą takŜe priorytetu II
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagłośnione przez media problemy we
wdraŜaniu działania 2.2. ZPORR (Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne) są powszechnie znane i nie trzeba ich specjalnie rozwijać. Wystarczy
przypomnieć główne problemy tego działania jak: niewystarczające środki finansowe,
bałagan informacyjny i organizacyjny przy wdraŜaniu tego działania na poziomie powiatów,
brak przeszkolonej kadry, która zajmowała się stypendiami najczęściej z doskoku, opóźnienia
w płatnościach na rzecz ostatecznych beneficjentów, zwrot środków finansowych
uczestnikom programów stypendialnych dopiero po dokonaniu zakupu ksiąŜek czy innych
pomocy naukowych (mimo, Ŝe młodzieŜ ta pochodziła z bardzo biednych i zaniedbanych
środowisk i rodzin, które często nie miały pieniędzy na załoŜenie). Wszystko to powoduje, Ŝe
naleŜałoby zastanowić się w najbliŜszej przyszłości, jak zorganizować wypłatę stypendiów,
jakie stworzyć kryteria i jakie środki przeznaczyć, aby działanie to nie budziło tylu
wątpliwości. Źle wyglądała takŜe implementacja działań

2.3. (Reorientacja osób

odchodzących z rolnictwa) i 2.4. (Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami
23

Znane są juŜ przypadki wyprowadzania przez duŜe przedsiębiorstwa swoich działów HRD na zewnątrz, by
poprzez takie ich upodmiotowienie mogły prowadzić one jako instytucje szkoleniowe doradztwo, szkolenia,
coaching, developing dla własnych macierzystych firm z działania 2.3. SPO-RZL. (tu jednak mamy zasadę
wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone).
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restrukturyzacyjnymi) ZPORR. Z informacji pozyskanych od WUP – ów wynika, Ŝe nie było
specjalnego zainteresowania tymi działaniami. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe w Polsce nie ma
rolników

i

pracowników

restrukturyzowanych

przedsiębiorstw

przemysłowych,

zainteresowanych tego typu wsparciem (np., w ramach outplacement). Średnio atrakcyjne jest
takŜe działanie 2.6. (Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy), którego „nie czują”
samorządy i potencjalni beneficjenci.
NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe deficyty i niedoskonałości dokumentów operacyjnych , które
miały miejsce w pierwszym okresie programowania w ramach SPO-RZL i ZPORR zostaną
poprawione w nowym dokumencie programowym na lata 2007-2013 – Programie
Operacyjnym – Kapitał Ludzki. Z przedstawianego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego projektu PO-KL i załącznika do niego wynika, Ŝe niektóre niedoskonałości
zostaną poprawione (np. duŜe dowartościowanie projektowe Centralnego Zarządu SłuŜby
Więziennej, rozbudowane moŜliwości dla III sektora) to jednak powstały nowe deficyty np. w
postaci nieuwzględnienia w sposób specjalny polityki gender.

Problemy jakościowe, strategiczne, organizacyjne i techniczne
Problemem EFS w Polsce jest jakość projektów społecznych. Część projektów,
realizowanych przez doświadczone instytucje i organizacje (często prywatne, pozarządowe)
została przygotowana bardzo profesjonalnie i z pewnością przyczyni się do osiągnięcia
zakładanych rezultatów, a być moŜe takŜe do włączenia wyników projektów w główny nurt
prowadzonej polityki społecznej na szczeblu lokalnym czy regionalnym (w duchu
mainstreaming). Niestety duŜa część wniosków to projekty słabe, przygotowane w pośpiechu,
bez znajomości metodologii projektowych i logicznej spójności. W niektórych działaniach,
tam gdzie nie ma silnej konkurencji, takie projekty zostają po kilku rundach poprawiania
(formalnego i merytorycznego) akceptowane i otrzymują środki finansowe. Problem, który
się tu ujawnia to kwestia jaką rzeczywistą skuteczność i efektywność, będą miały te projekty.
NaleŜy pamiętać, Ŝe środki pomocowe UE naleŜy wydawać na te przedsięwzięcia, które
realnie przyczyniać się będą do osiągania załoŜonych wskaźników na poziomie programu
operacyjnego i NPR. Nie chodzi tylko o to, Ŝeby środki EFS wydać, ale o to, Ŝeby
pozostawiły one trwałe efekty24. Ponadto dosyć często składane są projekty, które są typowym
„skokiem na kasę”. Widać to wyraźnie po przedstawianych kosztorysach i niektórych
kategoriach budŜetowych (np. wynagrodzenia personelu, czy zakup wyposaŜenia). Instytucje
24

Więcej i szerzej na temat efektywności funduszy pomocowych w kontekście konkurencyjności i konwergencji
na obszarze UE moŜna znaleźć min.: Radło M., J. „Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w
poszerzonej UE”, Warszawa 2003.
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wdraŜające zwracają oczywiście na wszystkie te kwestie uwagę, ale w niektórych
przypadkach, z braku lepszych wniosków, decydują się na wybór projektów średnich – takich
jakie są.
Przyczyny niskiej jakości projektów tkwią w braku świadomości projektodawców i
innych potencjalnych beneficjentów na temat podejścia projektowego, nieznajomości
pomocnych metodologii i narzędzi, jak się zabrać za złoŜone przedsięwzięcie społeczne,
zbytnim pośpiechu w pisaniu wniosków, a takŜe brakiem motywacji finansowej (szczególnie
przy podmiotach publicznych – jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach
organizacyjnych). Ponadto wieloletnie zaniedbania w zakresie powaŜnego traktowania
projektów społecznych przez władze samorządowe (dla których liczyły się tylko inwestycje
twarde- infrastrukturalne) spowodowały nawet wśród niektórych instytucji i organizacji
społecznych traktowanie projektów społecznych jako zła koniecznego. Taka mentalność,
świadomość, postawa, charakterystyczna dla wielu regionów nie słuŜy widzeniu spraw
społecznych we właściwy im sposób. Przekłada się to na jakość projektów społecznych i
proponowanych rozwiązań. Jakość projektów społecznych będzie rosła, jeśli zwiększy się
konkurencyjność wniosków w poszczególnych działaniach. To będzie moŜliwe wówczas,
kiedy lokalni i regionalni decydenci zrozumieją, Ŝe we współczesnym świecie o przewadze
konkurencyjnej decyduje nie infrastruktura, ale kapitał społeczny, w który trzeba inwestować
poprzez min. projekty społeczne.
Z doświadczeń szkoleniowych i doradczych autora wynika25, Ŝe wiele osób
zatrudnionych w podmiotach samorządowych i ich jednostkach organizacyjnych, chętnie
składałoby wnioski o dotacje z EFS, ale ich propozycje projektów społecznych są blokowane
przez władze samorządowe (radnych). Wynika to m.in. z wymogu współfinansowania przez
jednostki samorządowe (na zasadach wkładu własnego) projektów społecznych w wysokości
20% (w przeciwieństwie do organizacji pozarządowych, od których wymaga się tylko 1%);
mając ograniczone środki, wiele samorządów woli przeznaczyć je na dofinansowanie
projektów infrastrukturalnych.

Z kolei największą bolączką organizacji pozarządowych,

które chciałyby składać wnioski i mają ciekawe pomysły na EFS, jest problem zabezpieczeń
finansowych projektu (na 100% wartości projektu). Problem ten był szczególnie widoczny
przy wyborze projektów EQUAL, gdzie bardzo dobre merytorycznie projekty niektórych
organizacji pozarządowych, nie mogły otrzymać wsparcia z powodu braku zabezpieczeń
finansowych.
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Autor jest trenerem i ekspertem KOSZEFS i szkoleniowcem ROSZEFS.
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PowyŜsze problemy EFS naleŜy widzieć takŜe w szerszej perspektywie. NaleŜy
podkreślić, Ŝe powaŜnym problemem w Polsce, utrudniającym generowanie dobrych
projektów społecznych, jest deficyt dobrych strategii lokalnych i szerokiego partnerstwa
horyzontalnego róŜnorodnych podmiotów z sektora publicznego, pozarządowego i
prywatnego. Komisja Europejska ocenia w swoich raportach, Ŝe w Polsce istnieje w dalszym
ciągu zbyt małe przywiązanie do długookresowego myślenia strategicznego. Chęć
korzystania z funduszy strukturalnych wymusiła na naszym kraju konieczność przygotowania
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, a takŜe sektorowych i regionalnych
dokumentów programowych.

Myślenie strategiczne konieczne jest takŜe na poziomie

lokalnym i regionalnym, a tego w naszym kraju bardzo brakuje. Samorządy powiatowe i
gminne powinny dysponować juŜ

strategiami rozwoju danego regionu, które

uwzględniałyby takŜe moŜliwości kreowania aktywnej polityki społecznej, takŜe w oparciu o
środki pomocowe UE. Jest to tym bardziej zasadne, Ŝe projekty realizowane na płaszczyźnie
lokalnej ze środków funduszy strukturalnych UE powinny wpisywać się, zgodnie z jednym z
Tematów Horyzontalnych UE (lokalne działania), w lokalne strategie rozwoju. Aktualnie
powstają wprawdzie regionalne i lokalne strategie polityki społecznej, regionalne strategie
zatrudnienia26 itd., ale niestety w duŜej części strategie te powstają w ogromnym pośpiechu,
co nie słuŜy dokładanej analizie potrzeb regionalnych i ocenie stanu faktycznego w rozwoju
regionu. Z obserwacji działań wielu samorządów moŜna wysnuć wniosek, Ŝe w wielu
przypadkach strategie są przygotowywane tylko po to, aby zrealizować wymagania UE lub
zalecenia poszczególnych resortów. Istnieje zagroŜenie, Ŝe strategie te pozostaną suchymi
zapisami na papierze ze względu na fakt, Ŝe zabrakło w nich rzeczywistej prognozy,
kreowania róŜnorodnych scenariuszy rozwoju oraz dokładnej oceny potrzeb regionalnych w
zakresie określonych grup społecznych i grup

„interesariuszy”. Kreowane działania i

przyporządkowane im instytucje odpowiedzialne za realizację określonych przedsięwzięć
oraz osiąganie konkretnych wskaźników często są przypisywane w formie Ŝyczeniowej, a nie
na bazie dokładnej i szczegółowej diagnozy. W przygotowywaniu wielu strategii brakuje nie
tylko czasu27, ale takŜe szerokich konsultacji społecznych dokumentu, co wynika z ciągle zbyt
wąsko rozumianej w Polsce zasady partnerstwa28. W celu usprawnienia procesu budowania
strategii lokalnych z zakresu polityki społecznej naleŜy wykorzystać doświadczenia wielu
regionów państw członkowskich, które musiały poradzić sobie z podobnymi problemami.
26

Zobacz np. Regionalne Strategie Zatrudnienia dla województw: śląskiego, lubuskiego, łódzkiego.
Dobre strategie przygotowuje się od roku do dwóch lat, tymczasem niektóre strategie muszą być
przygotowane w miesiąc, dwa co powoduje ich niŜszą wartość uŜytkową w praktyce.
28
W niektórych województwach strategie lokalne robią firmy, które szablonowo produkują strategie w ciągu
kilku, kilkunastu dni. Jest to kompletne niezrozumienie, na czym polega planowanie strategiczne.
27
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Być moŜe warto skorzystać takŜe z profesjonalnych narzędzi biznesowych (nowoczesnego
zarządzania), które mogą być przydatne w tworzeniu szkieletu strategii.
Aktualnie naleŜy bacznie przyglądać się powstawaniu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego (MRR) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO-KL), który będzie
jedynym programem operacyjnym, przez który będą przepływać środki Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Ogromna kwota pieniędzy, która będzie
programowana w ramach tego dokumentu – około 10 mld. euro – powinna zobligować
wszystkie

odpowiedzialne

słuŜby

do

wykreowania

profesjonalnej,

bardzo

dobrze

zdiagnozowanej strategii, prognozującej najwaŜniejsze tendencje w obszarze rozwoju
zasobów ludzkich, kształcenia i polityki rynku pracy. Przedstawiony 31 maja 2006r. przez
MRR projekt PO - KL budzi niestety wiele wątpliwości, zarówno po stronie niepełnej
diagnozy społeczno-gospodarczej, jak i po stronie nieadekwatnych do problemów priorytetów
i obszarów wsparcia. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe dokument ten zostanie poprawiony po
ewaluacji ex-ante, która jest prowadzona aktualnie przez firmę Deloitte.
Słabość strategii społecznych w Polsce jest wynikiem braku woli politycznej
decydentów i administracyjnej urzędników poszczególnych resortów do podjęcia publicznej
dyskusji nad długofalowymi celami społecznymi, które państwo chciałoby osiągnąć do 2013
r.29 Dyskusja taka w obszarze polityki społecznej oznaczałaby potrzebę koncentracji na
poszczególnych segmentach aktywności państwa. Publicznie naleŜałoby negocjować
długofalowe cele w zakresie pracy, edukacji, mieszkalnictwa, zdrowia, pomocy społecznej,
patologii socjalnych. Takie procedowanie Strategii pozwoliłoby stworzyć niezwykle
potrzebną wizję państwa opiekuńczego w nowoczesnym rozumieniu tego pojęcia30.
Kolejnym niezwykle istotnym problemem, który ogranicza kreowanie skutecznych
projektów społecznych EFS jest deficyt rozwiązań w zakresie tworzenia szerokiego
partnerstwa horyzontalnego między wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w
regionie. WaŜną rolę w kreowaniu takiego partnerstwa lokalnego powinien odgrywać
samorząd, który pełni funkcje decyzyjne w regionie. Bez świadomości oraz wyraźnego
sygnału do partnerów o potrzebie budowania i rozwijania takiego partnerstwa, środki EFS
będą wydawane doraźnie, bez większej efektywności i skuteczności. Brak lub deficyty
takiego partnerstwa ujawniają się juŜ dzisiaj i mogą spowodować, Ŝe nie będzie sposobu na
29

Jest to szerzy problem instytucji publicznych (politycznych) i biurokracji, które działają rutynowo, często bez
większego zastanowienia. Więcej o tym w: March J., Olsen J. „Instytucje – organizacyjne podstawy polityki”,
Warszawa 2005, str. 31-52
30
Porównaj Auleytner J. „Strategia Polityki Społecznej 2007 – 2013, a moŜe Strategia Nowoczesnego Państwa
Opiekuńczego” – opinia na temat Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013.
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zorganizowanie i realizację przedsięwzięcia jakim jest projekt, który róŜni się znacząco od
standardowej działalności operacyjnej instytucji społecznych. W celu efektywnego
wykorzystania EFS przez samorządy lokalne naleŜałoby rozwijać we wszystkich regionach
Lokalne Partnerstwa (Pakty) na rzecz Zatrudnienia, Edukacji czy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu, które w sposób komplementarny, spójny i długofalowy
określałyby konieczność prowadzenia konkretnych działań, zadań przez instytucje publiczne,
pozarządowe, samorząd terytorialny i przedsiębiorstwa. Partnerstwa takie mogłyby być
doskonałą platformą współpracy, wymiany doświadczeń i tworzenia właściwego klimatu
wokół spraw społecznych na szczeblu lokalnym. Z doświadczeń państw członkowskich UE
wynika, Ŝe Partnerstwa takie generują bardzo wysoką wartość dodaną, polegającą na
wzajemnym

planowaniu,

współdecydowaniu,

finansowaniu

wraz

z

podziałem

odpowiedzialności na róŜnorodne podmioty31.
PowyŜsze zagadnienia powinny być włączane w szkolenia dotyczące projektów EFS,
które prowadzone są przez Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu
Społecznego (KOSZEFS) i Regionalne Ośrodki Szkoleniowe EFS (ROSZEFS) . Generalnie
pozytywnie trzeba ocenić pomysł na stworzenie struktury instytucji wspierających
potencjalnych beneficjentów EFS, którzy uzyskali moŜliwość odbycia darmowych szkoleń i
otrzymania doradztwa przy przygotowywaniu i realizacji projektów EFS, ale działania
ROSZEFS nie są pozbawione niedoskonałości. Jednym z powaŜniejszych problemów jest to
jak uzyskać ambitne (często średnio realne) wskaźniki osiągnięcia beneficjentów chętnych do
szkoleń i doradztwa oraz jak wygenerować (wymusić) z nimi setki projektów społecznych.
Trzeba bowiem mieć świadomość, Ŝe w wielu polskich regionach istnieje powaŜny deficyt
instytucji i organizacji, które są w stanie przygotować i zrealizować projekty tego typu. Widać
to np. organizacji pozarządowych, których w statystykach jest całkiem sporo, ale w
większości są to organizacje mało aktywne lub niezainteresowane realizacją tego typu
projektów32.
Problemem EFS, który ujawnił się mocno w pierwszych latach działalności tego
funduszu, jest takŜe ogromny bałagan informacyjny. Liczne zmiany dokumentów
programowych (Uzupełnień programów), podręcznika dla projektodawcy, rocznych
31
Wspaniałe rozwiązania w tym zakresie autor obserwował w maju 2005 roku we Włoszech w regionie Emilia –
Romagna, gdzie partnerstwa społeczne zawiązywane przez instytucje publiczne, pozarządowe, prywatne (takŜe
kooperatywy socjalne) kreują świetne strategie społeczne, w części realizowane ze środków EFS i innych
funduszy strukturalnych.
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MoŜna podać tu przykład Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zarejestrowanych jest 400 organizacji
pozarządowych. Tylko kilkanaście z nich jest jednak rzeczywiście zainteresowana lub mogłaby podźwignąć
realizację projektu społecznego z EFS. (Na podstawie wywiadu i rozeznania szefa EURO- Centrum p.
Grzegorza Kozłowskiego).
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ramowych planów działań, wytycznych, instrukcji wypełniania wniosków i samego
generatora wniosków w procesie wdraŜania EFS ( w trakcie konkursów), spowodowały
niewyobraŜalny chaos informacyjny, a nawet dezinformację. Wielokrotnie z jednej instytucji
wdraŜającej beneficjenci mogli uzyskać skrajnie róŜne interpretacje szczegółowych
wytycznych czy przepisów. Nieujednolicono standardów i kryteriów

dotyczących

szczegółowych zagadnień EFS dla wszystkich wojewódzkich urzędów pracy czy urzędów
marszałkowskich. Niejednokrotnie w tym chaosie gubili się nawet najbardziej doświadczeni
trenerzy KOSZEFS, a co dopiero tu mówić o beneficjentach, którzy nie mieli czasu na
wielogodzinne analizy i studia w tym zakresie. Trzeba z całą mocą pokreślić, Ŝe nic nie
powinno tłumaczyć takiego bałaganu informacyjnego, który prawdopodobnie zniechęcił
niejednego potencjalnego projektodawcę do EFS na długie miesiące, a moŜe nawet lata.
Szczególnie zmiany interpretacji zasad zamówień publicznych i kwalifikowalności kosztów
mocno dały się we znaki beneficjentom EFS.
Do bardziej technicznych problemów EFS, ale równie istotnych z punktu widzenia
prowadzenia sprawnego procesu wdraŜania zaliczyć naleŜy zbyt krótkie terminy sprawozdań,
powodujące nieterminowość w przekazywaniu sprawozdań przez większość instytucji
wdraŜających do Instytucji Pośredniczącej, w dalszym ciągu niefunkcjonujący system SIMIK,
problemy z generatorem wniosków, czy z nie do końca jasnym i przejrzystym wnioskiem do
SPO- RZL i ZPORR.
Instytucje wdraŜające mają teŜ problemy finansowe, wynikające z opóźnień w
przekazywaniu kolejnych transz z Ministerstwa Finansów. Instytucja Płatnicza w pewnym
momencie wstrzymała podpisywanie umów poŜyczki na prefinansowanie, co spowodowało,
Ŝe nie były dostępne środki na dotacje dla beneficjentów.
Niewydolność systemu wdraŜania EFS pogłębiał fakt, Ŝe wiele dokumentów
technicznych (np. wzory umów), w których dokonywano ciągłych zmian były załącznikami
do Uzupełnienia Programu, które jako rozporządzenie wymagało długotrwałych i
skomplikowanych procedur legislacyjnych. Powodowało to marnotrawstwo czasu i
bezradność wielu instytucji.
Problemem niektórych beneficjentów (instytucji rynku pracy, publicznych słuŜb
zatrudnienia) przy realizacji projektów EFS stała się takŜe nowa ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dla przykładu powiatowe urzędy pracy, realizujące
projekty w ramach działania 1.2. i 1.3. SPO-RZL nie mogły pokrywać kosztów wymaganego
audytu ze środków Funduszu Pracy. Z kolei wojewódzkie urzędy pracy jako instytucje
wdraŜające nie mogły w myśl ustawy dawać dotacji organizacjom pozarządowym.
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Niektóre instytucje wdraŜające były zawiedzione takŜe zbyt dalekim asekuranctwem
Jednostki Monitorująco-Kontrolnej, która wydając opinie nt. kwalifikowalności, często
zaprzeczała sama sobie lub ustanawiała niespójne reguły dla róŜnych programów
operacyjnych. Ponadto zabrakło chyba takŜe całościowej wizji wykorzystania Pomocy
Technicznej EFS.
Problemem systemu wdraŜania EFS była takŜe zbyt wysoka fluktuacja kadr w
instytucjach wdraŜających i Instytucji Zarządzającej. JeŜeli w dalszym ciągu decydenci nie
znajdą sposobu, aby zwiększyć zarobki pracowników instytucji zajmujących się EFS to
prawdopodobnie efekty tego funduszu będą znacznie gorsze od zakładanych. Nie chodzi tylko
o podniesienie niskich wynagrodzeń pracowników merytorycznych, ale o wprowadzenie
takich mechanizmów, które zablokowałyby masowe odejścia najlepszych specjalistów do
instytucji konsultingowych. JeŜeli średni staŜ pracy pracowników jednej z IW wyniósł w
2005 roku cztery miesiące to oznacza, Ŝe podmiot ten właściwie nie jest w stanie realizować
swoich zadań (przyjmując ciągle nowych, niedoświadczonych pracowników). Powstaje tylko
pytanie kto poniesie odpowiedzialność za niską skuteczność i efektywność wdraŜania
funduszu? Nie pierwszy juŜ raz powtarzany jest ten sam błąd - Ŝe nie potrafimy docenić
dobrych,

wyspecjalizowanych

kadr.

Tymczasem

istnieją

moŜliwości

dodatkowego

wzmocnienia finansowego kadr pracujących w IZ i IW ze środków Pomocy Technicznej, jak
robią to np. Niemcy33. Administrowanie PO-KL nie jest drogie. Całkowite koszty
administrowania programu wynoszą około1,1%. To bardzo niewiele jeśli porównamy do tego
program Phare, którego koszty administracyjne wynosiły około 4-5% całości programu.

Zakończenie
Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo potrzebny wielu polskim instytucjom
publicznym, organizacjom społecznym, jak równieŜ wielu podmiotom komercyjnym, które to
pomagają róŜnorodnym grupom społecznym w przezwycięŜeniu róŜnorodnych problemów
socjalnych. Jego środki mogą przyczynić się do generowania róŜnych form formalnego i
nieformalnego

partnerstwa,

poszukiwania dobrych

praktyk,

wprowadzania

nowych

rozwiązań, czy tworzenia sieci współpracy (networking). Powinny przyczyniać się takŜe do
lepszej samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Wszystko to będzie się przyczyniać do tworzenia nowej jakości lokalnej polityki
33

Zobacz więcej w: Grewiński M. „Europejski Fundusz społeczny jako instrument integracji socjalnej UE”,
Warszawa 2001, Grewiński M. „Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii”, Warszawa 2003.
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społecznej. Aby jednak osiągnąć cele funduszu powinniśmy stworzyć dogodne ramy
organizacyjne dla wszystkich podmiotów, które uczestniczą w tym procesie efektywnego
wykorzystania EFS. Koniecznym jest widzenie działań EFS w szerszej perspektywie polityki
społecznej, w tym głównie polityki zatrudnienia i APRP, polityki kształcenia (w tym
ustawicznego), polityki integracji społecznej i równości szans. Koniecznym jest widzenie
funduszu jako instrumentu przyczyniającego się do rozwoju modelu welfare pluralism i
welfare mix, które stanowią alternatywę dla koncepcji welfare state. MoŜna zaryzykować
stwierdzenie, Ŝe EFS jest instrumentem workfare mix, czyli wspierającym zatrudnienie
poprzez róŜnorodne instrumenty wsparcia i metody aktywizacji.
Przyszłość funduszu w Polsce to z jednej strony przygotowanie profesjonalnego
dokumentu programowego, przez który przepłyną jego środki finansowe w latach 2007-2013
oraz wybór najlepszych instytucji zarządzających i wdraŜających, które będą w stanie
sprostać wyzwaniom organizacyjnym i administracyjnym funduszu. Z drugiej strony to
stworzenie

przyjaznego klimatu i procedur implementacji, które będą zachęcały

potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów społecznych. EFS powinien w dalszym
ciągu wspierać obszary, które były finansowane w latach 2004-2006. Z większą jednak
dynamiką powinniśmy wspierać wszelkie obywatelskie, oddolne inicjatywy, projekty,
porozumienia na rzecz zatrudnienia i inkluzji społecznej. Tylko poprzez pracę i uruchomienie
niewykorzystanych zasobów pracy – co najmniej 4 miliony osób (kobiety bierne zawodowo i
wiejskie, młodzieŜ, niepełnosprawni, długoterminowi bezrobotni, wykluczeni społecznie,
osoby 50+)34 moŜemy poradzić sobie z bezrobociem i dezaktywizacją Polaków, ale co
waŜniejsze moŜemy zdynamizować polską gospodarkę i poprawić konkurencyjność kraju
opartą o kapitał społeczny. Powinniśmy postawić na gospodarkę społeczną, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszeń i innych organizacji non - profit). W dalszym
ciągu naleŜy wspierać sektor publiczny i jego instytucje w celu profesjonalizacji naszych
słuŜb społecznych. Tylko takie zintegrowane podejście moŜe wygenerować sukces w postaci
zwiększania wskaźnika zatrudnienia i niwelowania bezrobocia, a tym samym poprawić
konkurencyjność polskiej gospodarki w globalizującym się świecie.
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Zobacz Grewiński M. „Mobilizacja zasobów ludzkich – w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu
workfare mix”, materiały pokonferencyjne „Europa socjalna”, UMK - Toruń, 21-22 wrzesień 2006.
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