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Streszczenie

Badanie  projektu  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (PO  KL)  ma  charakter  ewaluacji
szacunkowej. Głównym celem tego badania jest uzyskanie pogłębionej wiedzy o Programie i jego
kontekście, w celu weryfikacji jego spójności zewnętrznej (zgodności z politykami regionalnymi,
krajowymi  oraz  wspólnotowymi,  a  takŜe  z  ogólnymi  wytycznymi)  i  wewnętrznej  (wzajemna
zgodność celów, priorytetów, adekwatne adresowanie problemów), przystawalności do badanego
kontekstu,  realizmu  planowanych  działań.  Podejście  metodologiczne  do  badania  zostało
przedstawione w Raporcie Metodologicznym. Niniejszy Raport,  będący efektem I Etapu Oceny,
jest  drugim  z  sześciu  raportów,  składających  się  na  kompletne  wyniki  Oceny  Szacunkowej
projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem  badania  w  ramach  Etapu  I  Oceny  jest  weryfikacja  wyników  diagnozy  społeczno-
gospodarczej projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sformułowanie propozycji  jej
uzupełnień.  Aby  dokonać  odpowiedniej  weryfikacji,  postawiono  szereg  pytań  badawczych,
dotyczących:

• trafności strategii sformułowanej w ramach projektu PO KL,

• identyfikacji głównych problemów i ich przyczyn oraz potrzeb beneficjentów,

• silnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń w obszarach objętych przez PO KL,

• trendów i zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej.

Przeprowadzona analiza stawia sobie za cel – pomoc w identyfikacji najwaŜniejszych czynników
kształtujących sytuację zasobów pracy w Polsce w przeszłości,  a przede wszystkim wskazanie
procesów, które pełnić będą najwaŜniejszą rolę w okresie realizacji PO KL, wraz z ich polityczno-
prawnym, gospodarczym, społeczno-kulturowym i technologicznym kontekstem. W oparciu o tę
analizę zidentyfikowane zostały elementy, które determinują wejście na wyŜszy poziom rozwoju
zgodnie z modelem M. Portera. Ponadto przeprowadzono analizę SWOT koncentrującą się na
czynnikach  o  znaczeniu  strategicznym.  Zidentyfikowane  w  ten  sposób  kluczowe  procesy
społeczno-gospodarcze  zostały  porównane  z  wynikami  diagnozy  społeczno-gospodarczej
dokonanej w ramach PO KL.

Autorzy pragną podkreślić, iŜ niniejszy raport odnosi się jedynie do diagnozy zawartej w PO KL
z dnia 31 maja 2006 roku – a nie w dokumentach źródłowych, na podstawie których diagnoza ta
została przygotowana.

Raport w pierwszej kolejności prezentuje metodologię badania. Następnie przedstawione zostały
wnioski z przeprowadzonej  zgodnie ze wskazaniami Raportu Metodologicznego analizy według
modelu M. Portera oraz analizy SWOT. Na rozdział 5 składają się rekomendacje podsumowujące
analizę  merytoryczną  diagnozy  społeczno-gospodarczej  zawartej  w  PO KL.  W dalszej  części
znajduje się postulowane przez autorów uzupełnienie diagnozy społeczno-gospodarczej. Ostatnim
komponentem  raportu  jest  podsumowanie  w  syntetycznej  formie  odpowiedzi  na  postawione
pytania badawcze.

W  kontekście  oceny  metody  tworzenia  dokumentów  programowych  najwaŜniejsze  są  dwa
spostrzeŜenia. 

Po pierwsze, PO KL planowane jest (jak i inne programy) na długi okres: od 2007 do 2013/15
roku. Konieczne jest zatem postrzeganie problemów w wymiarze dynamicznym, uwzględniającym
zmienność sytuacji  gospodarczej  Polski.  Przykładowo,  myśląc  o trudnej  sytuacji  osób młodych
wchodzących na rynek pracy, naleŜy mieć świadomość, Ŝe wyŜ demograficzny kwalifikujący się
obecnie do „wskaźnikowej” kategorii grupy wiekowej 15-24 w ciągu najbliŜszych 7 lat ją opuści,
przesuwając się do „wskaźnikowej” kategorii 25-60. Młodzi długotrwale bezrobotni przestaną być
młodymi  –  wskaźniki  napływu  do  bezrobocia  i  pozostawania  bez  zatrudnienia  w  tej  kategorii
zmaleją w sposób obiektywny, niezaleŜnie od tego, czy i jakie działania na rynku pracy zostaną
(lub nie) do tej grupy skierowane. Problem konkretnych osób jednak pozostanie. 
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Po  drugie  –  co  jest  konsekwencją  braku  perspektywy  dynamicznej  –  diagnoza  PO  KL
określającego zasady wdraŜania EFS w Polsce funkcjonuje w oderwaniu od innych programów
operacyjnych,  określających  zasady  wdraŜania  wsparcia  ze  strony  UE,  pochodzącego  z
pozostałych  funduszy.  Przy  budowie  dróg,  przy  renowacji  zabytków  kultury,  przy  modernizacji
infrastruktury teleinformatycznej, przy rewitalizacji budynków mieszkalnych i dzielnic miast, przy
rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przy rozwoju bazy turystycznej itp. generowane
będą nowe miejsca pracy przynajmniej w trakcie tych inwestycji. Nie są zatem niezbędne wydatki
w ramach EFS, Ŝeby osiągnąć cel zwiększenia liczby miejsc pracy w gospodarce. Środki te są
natomiast  niezbędne,  by  wzrost  zatrudnienia  miał  charakter  trwały,  a  tworzenie  miejsc  pracy
podnosiło stopień aktywności zawodowej społeczeństwa, poziom kapitału ludzkiego oraz poziom
rozwoju przedsiębiorstw. 

Główne spostrzeŜenia autorów ewaluacji są następujące:

1. Diagnoza zawarta w PO KL słusznie podkreśla juŜ w pierwszym zdaniu, iŜ największym
wyzwaniem polskiego rynku pracy jest bardzo niska stopa zatrudnienia i aktywności
zawodowej oraz,  towarzyszący  im,  zwiększający  się  zakres  wykluczenia  społecznego
(głównie wykluczenia kompetencyjnego). Warto pamiętać, Ŝe to właśnie dynamika stopy
zatrudnienia i  stopy aktywności  zawodowej zadecyduje o skuteczności  osiągania
przy pomocy EFS celów Strategii Lizbońskiej w perspektywie finansowej 2007-2013.

2. Ewaluatorzy  za  wartościowe  uwaŜają  zawarte  w  PO KL  omówienie  obszaru  aktywnej
polityki  rynku  pracy  wraz  ze  wskazaniem  trendów  i  odniesień  międzynarodowych.  Za
wyróŜniającą  się  precyzją  sformułowań  uznać  naleŜy  część  poświęconą  wykluczeniu
społecznemu.  Fragment  poświecony  kwestiom  ochrony  i  promocji  zdrowia  proponuje
priorytetyzację interwencji w konkretnym obszarze (motywując to przydatnością z punktu
widzenia jakości zasobów pracy), wskazuje problem (nie tylko obszar jego występowania)
oraz adekwatnie określa najistotniejsze potrzeby w tym kontekście. W całej diagnozie brak
jednak odwołań do roli partnerów – komercyjnych i pozarządowych – w realizacji zadań
szeroko  rozumianej  polityki  społecznej  (w  tym:  polityki  zatrudnieniowej  oraz  polityki
edukacyjnej).

3. Program  w  części  diagnostycznej  nie  ma  wymiaru  regionalnego –  zaledwie  dwa
zagadnienia (samozatrudnienie oraz – w ograniczonym zakresie – przy omówieniu grup w
trudnej sytuacji na rynku pracy) w ogóle podnoszą kwestie zróŜnicowania regionalnego.
Konieczne  wydaje  się  choćby  graniczne  wskazanie  na  zróŜnicowania  regionalne  w
średniej  stopie  bezrobocia,  aktywności  zawodowej  oraz  zatrudnienia  na  poziomie
wojewódzkim (NUTS II).

4. Program  opisuje  obszary deficytowe,  ale nie problemy i  potrzeby w ramach tych
obszarów.  W tym kontekście określenie adekwatności  oceny potrzeb i  proponowanych
obszarów interwencji jest niemoŜliwe. Pomimo precyzji sformułowań w części poświęconej
wykluczeniu  społecznemu  brakuje  pogłębionej  diagnozy  grup  ryzyka  socjalnego  –  ze
względu  na  skalę  potencjalnie  niewykorzystywanych  zasobów  pracy  w  szczególności:
kobiet, młodzieŜy i długotrwale bezrobotnych. Pominięto niemal całkowicie problem osób
w wieku niemobilnym (50+) oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie.

5. Obok  braku  pogłębionej  diagnozy  wielu  grup  społecznych  nie  dokonano  diagnozy
problemów i potrzeb osób pracujących, zatrudnionych najemnie lub pracujących na
własny rachunek oraz pracodawców. Diagnoza projektu PO KL praktycznie w ogóle nie
odnosi  się  do  kwestii  związanych  z kształceniem  ustawicznym  w  Polsce,  popytem
pracodawców na usługi szkoleniowe i doradcze (wpływające na adaptacyjność zarówno
pracowników jak i przedsiębiorstw) ani do zagadnień dotyczących moŜliwości i ograniczeń
infrastrukturalnymi w tym obszarze. 

6. Wątpliwości  budzi  kwestia  segmentacji  problemów w  diagnozie.  Obecnie  osobno
omawiane  są  „szkolenia  jako  sposób  na  restrukturyzację”,  „kształcenie  ustawiczne”,
„aktywna polityka rynku pracy” oraz poziom wykształcenia społeczeństwa, mimo iŜ kwestie
te dotyczą jednego obszaru interwencji, wspólnych instrumentów oraz  de facto jednego
zagadnienia  rynku  pracy  (kwestii  dopasowania  kompetencji  pracowników  do
zapotrzebowania pracodawców oraz adaptacyjności pracowników). 

7. W  opinii  ewaluatorów  wartościowe byłoby  przyłoŜenie  większej  wagi  do  kwestii
związanych  z pozycją  kobiet  na  rynku  pracy.  Brakuje  ukazania  problemów

VIII



dyskryminacyjnych  i  kwestii  równych  szans,  co  moŜe  dziwić  zwaŜywszy,  Ŝe  Unia
Europejska - szczególnie w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego – podchodzi
do tych zagadnień z wielką powagą.

8. Program w odniesieniu do czterech z pięciu poruszanych obszarów nie podnosi w części
diagnostycznej kwestii skali problemów dla sytuacji społeczno-gospodarczej. O ile
w obszarze  ochrony  zdrowia  dobrze  określono  znaczenie  zjawisk  dla  ogólnej  sytuacji
społeczno-gospodarczej, to w obszarze rynku pracy cytuje się przede wszystkim dane w
oparciu o BAEL i w ujęciu relatywnym (udział procentowy). RównieŜ w obszarze integracji
społecznej  wszystkie  dane  mają  charakter  procentowy,  podczas  gdy  komponent
edukacyjny w ogóle nie określa skali analizowanych zjawisk. 

9. Komponent  dotyczący administracji  publicznej  –  choć  wskazuje  na  bezwzględną  skalę
zjawisk, nie określa ich powiązania z innymi obszarami.

10. Spójność  między  diagnozą  społeczno-ekonomiczną  (część  diagnostyczna  PO  KL)  a
strategią  (priorytety)  zachwiana  została  w  przypadku  działań  związanych  z
adaptacyjnością  (brak  po  stronie  diagnozy)  oraz  działań  związanych  z  ludnością
zamieszkującą obszary wiejskie (brak po stronie strategii). 

11. Program  w  części  diagnostycznej  nie  prognozuje  tendencji  poza  zacytowaniem
szacunków  dotyczących  trendów  demograficznych  i  zasobów  siły  roboczej
przygotowanych na okres programowania 2004-2006, gdzie zaktualizowano dane za lata
2003-2005.  Jedyne  sformułowanie  diagnostyczne  dotyczące  tendencji  w  kontekście
zatrudnienia (str. 16 „O ile w chwili obecnej niski wskaźnik aktywności nie stanowi – wobec
wysokiego poziomu bezrobocia – bariery dla wzrostu zatrudnienia, to w przyszłości moŜe
się  to  zmienić.”)  pozostaje  bez  echa  w  pozostałych  częściach  dokumentu.  Innym
przykładem  nieobecności  dynamicznego  i  elastycznego  ujęcia  niektórych  spraw  i
procesów  społecznych  oraz  ekonomicznych,  jest  dostrzeganie  roli  problemów  startu
młodego  pokolenia  na  rynku  pracy  (których  skala  –  ze  względów  demograficznych  –
będzie  malała),  przy  jednoczesnym  niedoszacowaniu  rosnącej  wagi  problemu
niedopasowań  do  rynku  pracy  starzejącej  się  generacji  (co  z  tych  samych  powodów
nastąpi właśnie w nadchodzących latach).

12. W opinii  ewaluatorów naleŜałoby zmodyfikować analizę SWOT w taki sposób, by
była analizą dynamiczną. Jej celem nie powinno być bowiem jedynie zaprezentowanie
(czy teŜ syntetyczne przedstawienie w tabelce) charakterystyk wewnętrznych (silne i słabe
strony)  oraz  uwarunkowań  zewnętrznych  (szanse  i  zagroŜenia).  Chodzi  raczej  o
dostrzeŜenie czy szanse moŜna wykorzystać, a zagroŜeniom zapobiec, bo trafiają na silne
strony, czy teŜ wobec zagroŜeń stoi się praktycznie bezradnym, a wykorzystanie szans
uzaleŜnione jest od reform wewnętrznych i wyeliminowania istotnych słabości.  Szanse i
zagroŜenia  naleŜy  skonfrontować  ze  słabościami  i  silnymi  stronami  w  celu  określenia
priorytetowych obszarów zmian i interwencji, umoŜliwiających osiągnięcie sukcesu wobec
zdefiniowanych  kryteriów.  Późniejsze  stworzenie  wskaźników  dla  działań  ma  na  celu
umoŜliwienie monitoringu realizacji tego scenariusza zmian. 

13. Diagnoza nie odnosi  się  do scenariuszy rozwoju sytuacji  w  kraju  obecnych w na
przykład w SRK lub w KPR. Nie ma odniesień do konieczności zachowania elastyczności
na róŜne warianty rozwoju sytuacji w Polsce (np. skrajna wersja dekoniunktury),  ani na
pojawianie się róŜnorodnych nowych wyzwań – mniejszej i większej skali. To powoduje, iŜ
mogą pojawić się bariery w dopasowywaniu działań finansowanych w ramach PO KL do
rodzących  się potrzeb,  np.  niewiadome efekty zmian w wydajności  polskiego rolnictwa
(pełne ujawnienie się ukrytego do tej pory bezrobocia na wsi – ok. 1,34 mln osób), czy
ewentualne, długotrwałe skutki migracji młodego pokolenia. 

14. Program  nie  zawiera  modelu  makroekonomicznego  wskazującego  na  skutki
interwencji  w ramach  EFS  oraz  EFRR  w  Polsce,  mimo  iŜ  model  taki  jest
rekomendowany przez Komisję Europejską. Analizy wykonywane dla Polski przy uŜyciu
metodologii  modelowania  HERMIN  na  potrzeby  programowania  w  perspektywie
finansowej  2004-2006  wskazywały,  Ŝe  przy  zachowaniu  obecnej  produktywności
czynników  produkcji,  napływ  środków  w  ramach  EFRR  był  w  stanie  wygenerować
dodatkowo nawet 2,5 punktu procentowego wzrostu PKB per capita w ciągu dwóch lat. Na
podstawie przedstawionych w części diagnostycznej  PO KL statystyk, moŜna stwierdzić
(choć  taki  wniosek  nie  jest  obecny  w  projekcie  dokumentu),  Ŝe  gospodarka  Polski
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dysponuje zasobem co najmniej 3 mln osób dotychczas nieaktywnych zawodowo.  Jeśli
przyjąć,  Ŝe  średnia  produktywność  pracy  w  gospodarce  pozostanie  na  co  najmniej
obecnym  poziomie  (MPL=constans),  przy  względnie  stałym  współczynniku  α  (udział
przychodów pracy w produkcie krajowym) oraz bez uwzględnienia efektów mnoŜnikowych
i synergicznych,  zwiększenie zasobów siły roboczej  o ok. 3 mln osób przekłada się na
dodatkowe 5,6 punktu procentowego wzrostu gospodarczego w tym okresie.

15. Program  w  części  diagnostycznej  nie  daje  podstaw  do  określenia,  czy  wybrane
obszary  wsparcia  wymagają  interwencji  ze  środków  EFS.  Wskazane  obszary
problemowe  są  znacznie  szersze  niŜ  zakres  priorytetów,  a  nie  wskazano  kryteriów
eliminacji  niektórych  zagadnień  (np.  zagadnień  związanych  z  imigrantami).  Obszary
interwencji  –  wymagając niewątpliwie  wsparcia ze środków publicznych  oraz spełniając
najprawdopodobniej warunek kwalifikowalności w ramach EFS – nie zostały uzasadnione
ani bazując na zasadzie komplementarności (uzupełniania wydatków krajowych środkami
UE), ani bazując na zasadzie wartości dodanej (moŜliwość dodatkowych efektów dzięki
wsparciu EFS). Nie została zaprezentowana gradacja intensywności zapotrzebowania na
wsparcie,  ani  ocena  poziomów  docelowych  moŜliwych  do  osiągnięcia  jedynie  przy
finansowaniu krajowym. 

Zgodnie z zaleceniami dokumentów metodologicznych opartych o dokumenty programowe KE,
źródłami  wartości  dodanej  uzasadniającej  wsparcie  w  ramach  EFS,  mogą  być:  spójność
(zintegrowane,  wielosektorowe  podejście  do  zagadnień  rozwojowych),  stabilność  (programy
wieloletnie),  współpraca  (partnerstwa)  oraz  wiarygodność  (monitoring  i  ewaluacja).  Programy
powinny koncentrować się na obszarach innowacyjnych, ułatwiając podejmowanie przedsięwzięć
o wyŜszym poziomie ryzyka oraz stwarzając warunki dla „sieciowania” pomiędzy podmiotami. Z
punktu widzenia zarządzania, programy powinny tworzyć szersze i bardziej strategiczne podejście
do  rozwiązywania  problemów społecznych  w oparciu  o  zasadę  partnerstwa  i  elastyczność  w
dostosowywaniu  narzędzi  do  potrzeb  lokalnych.  Wreszcie,  dla  efektywnej  polityki  regionalnej,
naleŜy w większym stopniu doceniać proces edukacji w rozwoju regionów. 

Autorzy  raportu  odwołują  się do  powszechnych  rekomendacji  i  proponowanych  rozwiązań  dla
administracji  i  słuŜb  publicznych  (zwłaszcza  w  zakresie  otwartości  na  kontraktowanie  przez
podmioty  zewnętrzne  i  zapewnienie  warunków  niezbędnych  dla  efektywności  i  skuteczności
świadczenia usług publicznych).
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1 Metodologia

Głównym  źródłem  informacji  uŜytych  do  opracowania  niniejszego  Raportu  cząstkowego  były
dokumenty  i  opracowania,  opisujące  zachodzące  i  prognozowane  procesy  społeczno-
ekonomiczne,  nie  tylko  w Polsce,  ale  równieŜ w całej  Unii  Europejskiej.  Ponadto,  waŜną  rolę
odegrały dane statystyczne opisujące problematykę społeczno-ekonomiczną regionów, sektorów i
kraju.  Dane  zostały  zgromadzone  z  raportów  GUS,  MPiPS,  MRR,  World  Economic  Forum,
Eurostat, KE itp.

Podstawowym narzędziem analizy danych jest  model narodowych przewag konkurencyjnych
M.  Portera.  W  wyniku  analizy  wyselekcjonowane  zostały  najwaŜniejsze  czynniki  określające
obecną  pozycję  konkurencyjną  Polski  oraz  najwaŜniejsze  zjawiska,  które  będą  w przyszłości
kluczowe dla poprawy pozycji konkurencyjnej kraju.

Drugim  zastosowanym  narzędziem  jest  model  analizy  SWOT (Strengths-Weakneses-
Opportunities-Threats),  pozwalający na ustalenie,  czy  diagnoza  sił,  słabości,  okazji  i  zagroŜeń
zawarta  projekcie  Programu odpowiada  kluczowym  problemom  i  moŜliwościom  o  charakterze
strategicznym.

Zadaniem postawionym przed autorami tego raportu było udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania badawcze:

1.1.  Czy  Program  przedstawia  właściwą  strategię,  pozwalającą  sprostać  wyzwaniom,
przed którymi stoi kraj, regiony oraz sektory objęte przez PO KL?

1.2.  Jakie  są  problemy  i  potrzeby  w  obszarach  rynku  pracy;  zatrudnienia  i  integracji
społecznej;  adaptacyjności  i  rozwoju  zasobów  ludzkich  i  przedsiębiorstw;  jakości
edukacji  i  dostosowania  jej  do  wymogów  rynku  pracy;  administracji  publicznej;
profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia zasobów ludzkich oraz aktywizacji obszarów
wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej?

1.3.  Czy  w  Programie  zdiagnozowano  problemy  i  ich  przyczyny  adekwatnie  do  ich
znaczenia w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionów? Jak moŜna ulepszyć
diagnozę i jak wpłynie to na zakres interwencji?

1.4. Jakie są silne i słabe strony oraz szanse i zagroŜenia w obszarach objętych przez
PO KL? (NaleŜy zweryfikować analizę SWOT)

1.5.  Jakich trendów i  zmian w sytuacji  społeczno-gospodarczej  (w obszarach objętych
PO KL)  naleŜy  się  spodziewać  w  latach  realizacji  Programu?  Czy  Program  jest
adekwatny do prognozowanych tendencji?

1.6. Czy wybrane obszary wsparcia wymagają interwencji publicznej? JeŜeli  tak, to czy
wskazane jest wsparcie w ramach EFS ze względu na dodatkowe efekty, których nie
moŜna osiągnąć wyłącznie w ramach wsparcia ze środków krajowych?

Przyjęte podejście zakłada zastosowanie podejścia komplementarnego uzupełniania rządowego
projektu  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Na podstawie  zaproponowanych  w Raporcie
Metodologicznym  technik  analitycznych  określone  zostały  kluczowe  procesy  społeczno-
gospodarcze, które następnie porównano z wynikami diagnozy społeczno-gospodarczej w PO KL. 
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2 Model przewag M. Portera

Podstawowym  narzędziem  analizy  jest  model  narodowych  przewag  konkurencyjnych
M. Portera. W wyniku tej analizy wyselekcjonowane zostały najwaŜniejsze czynniki określające
obecną pozycję konkurencyjną Polski oraz najwaŜniejsze zjawiska, które będą w przyszłości
kluczowe dla poprawy pozycji konkurencyjnej kraju. Model M. Portera pozwala na syntetyczne
ujęcie  procesów  wewnętrznych  oraz  czynników  zewnętrznych  w  kontekście  wyznaczania
celów  na  poziomie  strategicznym.  Zgodnie  z  nim,  spójność  społeczno-gospodarcza  jest
funkcją czterech fundamentalnych  czynników determinujących:  czynników produkcji  (strona
podaŜowa  rynków  konsumpcyjnych),  czynników  popytu  (strona  popytowa  rynków
konsumpcyjnych), klastrów i przemysłów powiązanych (popyt i podaŜ rynków pośrednich czy
łańcuchów produkcyjnych)  oraz  uwarunkowań  instytucjonalnych  konsumpcji  i  produkcji.  Te
cztery  grupy  determinant  stanowią  przesłanki  dla  decyzji  i  procesów  inwestycyjnych  (w
obszarze  postępu technologicznego,  rozwoju  kapitału  ludzkiego oraz dostępności  kapitału),
generując  innowacje  niezbędne  dla  wzrostu  gospodarczego  i  procesu  konwergencji,  przy
czym to właśnie poprawa dobrobytu stanowi o spójności społecznej i rozwoju. Przedstawia to
schemat poniŜej. 

Budowanie  trwałych  podwalin  procesu  konwergencji  oraz  pozycji  konkurencyjnej  kraju  (i
regionów) nie moŜe być oparte przykładowo o fakt, Ŝe w danym punkcie w czasie siła robocza
w tych regionach jest tańsza niŜ w krajach UE 15. Wyrównywanie się poziomów cen nie jest
procesem natychmiastowym, lecz nieuchronnym. Utrzymujące się nierównowagi na poziomie
płacowym  stwarzają  dodatkowe  zachęty  dla  migracji,  wzmacniając  presję  płacową
(szczególnie  w  sytuacji  rosnącej  liczby  miejsc  pracy)  oraz  powstrzymując  wzrost
produktywności pracy w tym regionie. Innymi słowy, przewaga konkurencyjna polegająca na
tańszej sile roboczej jest w dłuŜszej perspektywie przewagą pozorną – nawet jeśli początkowo
pozwala tworzyć miejsca pracy, odbija się niekorzystnie na procesach modernizacyjnych, a w
konsekwencji na tempie wzrostu gospodarczego.

Pozycja konkurencyjna oraz podstawy stabilnego wzrostu nie mogą być równieŜ budowane w
oparciu  o  to,  Ŝe  dany  region  dysponuje  duŜym  rynkiem  zbytu.  Napływ  inwestycji
zagranicznych,  choć  w początkowej  fazie  wpłynie  korzystnie  na  liczbę  miejsc  pracy,  nie
stworzy  moŜliwości  do rozwoju sektorów o wysokiej  wartości  dodanej,  które są warunkiem
sine qua non tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój lokalny stałby się
bowiem  funkcją  rentowności  produktowej,  a nie  realną  emanacją  zasobów  ludzkich  i
społecznych. 

Analiza dynamiczna perspektyw rozwoju gospodarczego oraz moŜliwości dla tworzenia miejsc
pracy pozwala na wyodrębnienie trzech kolejnych etapów ewolucji krajów w kierunku stawania
się gospodarką opartą na wiedzy: 

• W pierwszym etapie, głównym źródłem przewagi konkurencyjnej oraz szans
eksportowych są czynniki związane z dostępnością czynników produkcji – to
tania siła robocza, zasoby naturalne, duŜy popyt lokalny lub wysoka podaŜ kapitału
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są  właśnie  czynnikami  zachęcającymi  zagranicznych  inwestorów,  jak  równieŜ
umoŜliwiają  lokalnym  producentom  skuteczne  konkurowanie  na  światowych
rynkach. 

• Drugim etapem rozwoju jest sytuacja, w której to inwestycje stanowią siłę
napędową  procesów  gospodarczych.  Osiągnięcie  wysokiej  efektywności  w
produkcji  standardowych  dóbr  i  usług  staje  się  głównym  źródłem  przewagi
konkurencyjnej.  Z  drugiej  strony  intensywny  rozwój  infrastruktury,  przyjazna
przedsiębiorcom  administracja  oraz  łatwiejszy  dostęp  do  kapitału  stwarzają
warunki dla skokowej poprawy produktywności. 

• W  trzecim  etapie,  czynnikiem  rozwoju  jest  innowacyjność.  Dominującym
źródłem  pozycji  konkurencyjnej  na  tym  etapie  jest  zdolność  do  generowania
nowych,  zaawansowanych  technologicznie  produktów,  w  oparciu  o  specyficzne
strategie  rozwoju  i  benchmarking  wobec  rozwiązań  światowych.  Głównymi
czynnikami  umoŜliwiającymi  osiągnięcie  tego  etapu  jest  wysoka  jakość
zarządzania,  rozwój  ośrodków  badawczych  i  naukowych  (w  powiązaniu  z
potrzebami biznesowymi) oraz – przede wszystkim – zdolność przedsiębiorstw do
formowania pogłębionych sieci i klastrów. 

W sposób oczywisty,  przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami mają charakter rozmyty –
występować mogą na raz wszystkie trzy etapy. Istotą jest zatem określenie, który z nich ma
dominujący  wpływ  na  kształtowanie  pozycji  konkurencyjnej  –  jej  przejawy  widać  przede
wszystkim w strukturze sektorowej napływu inwestycji oraz strukturze produktowej eksportu.

Jeśli przeanalizować strukturę sektorową napływu inwestycji zagranicznych do Polski, moŜna
zaobserwować,  iŜ  tańsza  niŜ  w krajach  UE15  siła  robocza  wciąŜ  bywa  czynnikiem
motywującym  inwestycje  zagraniczne.  Tworzenie  specjalnych  stref  ekonomicznych  oraz
ułatwienia  związane  z dostarczeniem niezbędnej  infrastruktury (najczęściej  chodzi  o drogi  i
uzbrojenie działek) wciąŜ powodują, iŜ wiele firm decyduje się na umieszczenie produkcji w
Polsce.  Czynnikami  determinującymi  te  decyzje  są  z  jednej  strony  poŜądana  jakość
infrastruktury  oraz  ułatwień  administracyjnych,  a  z  drugiej  dostępność  siły  roboczej.  W
przypadku  sektorów  dóbr  konsumpcyjnych  duŜe  znaczenie  ma  równieŜ  wielkość  rynku
lokalnego. 

Warto jednak podkreślić, Ŝe w regionach Polski, gdzie obecnie napływ takiego kapitału jest
bardziej  intensywny,  obserwuje  się  problemy  ze  znalezieniem  odpowiedniej  liczby  nisko
wykwalifikowanych  pracowników  skłonnych  pracować  za  proponowane  stawki.  Niska
mobilność geograficzna pracowników oraz koncentracja zakładów produkcyjnych (wynikająca
z konstrukcji instrumentu, jakim są specjalne strefy ekonomicznej) często stanowi przeszkodę
w skutecznym zrealizowaniu takich inwestycji w harmonogramowanym czasie. Przykłady takie
jak specjalne strefy ekonomiczne w gminach województwa zachodniopomorskiego wskazują
na to, Ŝe przy wciąŜ duŜym zainteresowaniu inwestorów naleŜy stworzyć model skutecznego
zapewniania  zasobów  pracy  niezbędnych  do  wykorzystania  takich  szans.  Równoległe
prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych i działań aktywizacyjno-integracyjnych jest jedynym
skutecznym rozwiązaniem generującym korzyści dla społeczności lokalnych tak w krótkim jak i
w dłuŜszym okresie.

W ciągu ostatniej dekady pojawiło się jednak równieŜ bardzo wiele inwestycji w sektorach o
wysokiej wartości dodanej (bankowość, ubezpieczenia, IT, telekomunikacja, konsulting, itp.),
które  bazują  na  zupełnie  innych  charakterystykach.  Jakość infrastruktury  oraz  przyjazność
otoczenia  biznesowego  wciąŜ  odgrywają  rolę,  lecz  kluczowe  są  dwa  czynniki:  dostępność
wykształconych pracowników przyczyniających się do wzrostu wartości dodanej oferowanych
produktów  i  usług  oraz  rynek  zbytu  (zarówno  Business-To-Business  jak  i  Business-To-
Consumer),  dla  którego  istotny  jest  nie  tyle  bezwzględny  rozmiar,  co  względne
wysublimowanie gustów i potrzeb klientów – produkty ubezpieczenia na Ŝycie oferowane są
zarówno w Polsce jak i w Czechach, poniewaŜ w tych krajach obywatele dostrzegają potrzebę
ich zakupu niezaleŜnie od dziesięciokrotnej róŜnicy w wielkości populacji między tymi krajami. 

Jeśli pod uwagę wziąć pozycję eksportową Polski, to w ciągu ostatnich lat bardzo zmieniła się
struktura eksportu – do tradycyjnych liderów sektorowych takich jak Ŝywność, meble, zabawki,
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motoryzacja czy wyroby konfekcyjne (razem ponad 70% eksportu)  zaczęły dołączać usługi
(stała dynamika wzrostu na poziomie 350% rocznie). Powstające w Polsce centra usługowe
pozwalają  na  światową  sprzedaŜ  lokalnych  usług  –  na  wewnętrzne  potrzeby  koncernów
międzynarodowych  lub  na  zewnętrzne  potrzeby  ich  klientów.  Co  więcej,  cały  sektor
przedsiębiorstw eksportujących stał się mniej wraŜliwy na wahania kursu złotówki, będąc w
stanie  dostosować  się  do  procesów  aprecjacyjnych  nawet  w  skali  roku.  I  to  właśnie
przedsiębiorstwa eksportujące rozpoczęły falę procesów inwestycyjnych w obecnym okresie
koniunktury,  co  wskazuje  na  wysoki  stopień  rentowności  ich  działań.  Te  czynniki  razem
świadczą o budowaniu relacji  biznesowych na bazie  jakości,  a nie tylko ceny oferowanych
produktów – jednym z najistotniejszych  wymiarów jakości jest elastyczność wobec potrzeb
klienta i umiejętność adaptacji do trendów światowych. 

Oczywiście  opisane  pozytywne  tendencje  trudno  traktować  w  kategoriach  zakończonego
procesu – nie objęły wszystkich przedsiębiorstw (nawet tylko w sektorze eksportowym). Stąd
konieczne są działania  wspierające przedsiębiorców w uświadamianiu sobie charakterystyk
tych  procesów ewolucyjnych  oraz finansowaniu  adaptacyjności  i  innowacyjności.  Nie ulega
jednak  wątpliwości,  Ŝe  w  chwili  obecnej  podstawą  eksportu  są  nie  tylko  tanie,  nisko
przetworzone, proste produkty, ale takŜe powstająca stabilna baza klientów na produkowane
w  Polsce  dobra  i  usługi.  Warto  przy  tym  podkreślić,  Ŝe  w  tradycyjnych  sektorach
eksportowych,  tzw.  współczynnik  względnej  przewagi  konkurencyjnej  RCA wynosił  średnio
0,34,  podczas  gdy  dla  nowych  sektorów  eksportowych  wynosi  średnio  ok.  0,78  (gdzie  1
oznacza, Ŝe dany kraj jest tak konkurencyjny jak reszta świata)1.

Na podstawie tego skrótowego szkicu moŜna określić, Ŝe Polska opuściła juŜ pierwszy etap
rozwoju, prezentując cechy kraju, gdzie rozwój determinowany jest procesami inwestycyjnymi
(etap  drugi).  Sama dostępność  taniej  siły  roboczej  nie  jest  czynnikiem wystarczającym  do
utrzymania  czy  teŜ  zwiększenia  tempa  napływu  inwestycji  zagranicznych  –  instrumenty  w
postaci specjalnych stref ekonomicznych lub inwestycji  w jakość infrastruktury dzięki EFRR
stanowią  warunek  sine  qua  non stymulowania  zainteresowania  nowych  inwestorów  oraz
rozszerzenia  zakresu  działań  juŜ  w  Polsce  obecnych  firm  międzynarodowych.  To  jednak
równieŜ nie jest warunkiem wystarczającym. Ostatnie dwa lata przyniosły pewne zmiany w
podaŜy siły roboczej – moŜliwości emigracyjne oraz poprawa koniunktury w kraju powodują,
Ŝe  zapewnienie  stałego  dopływu  pracowników wymaga coraz bardziej  aktywnej  polityki  ze
strony  państwa.  We wcześniejszych  latach  osoby  o  niskich  kwalifikacjach,  których  podaŜ
przewyŜszała  popyt,  były  zachęcane  róŜnymi  instrumentami  polityki  społecznej  do
dezaktywizacji  na  rynku  pracy  –  wcześniejsze  emerytury,  system  wsparcia  KRUS  na
obszarach  wiejskich  oraz  pasywna  i  reaktywna  pomoc  społeczna  stwarzały  warunki  dla
trwałego opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W
obecnej sytuacji, gdzie lokalnie podaŜ takich pracowników moŜe być niewystarczająca, rodzi
się  potrzeba  kontraktu  socjalnego  i  intensywnych  działań  aktywizacyjnych  (lub  re-
aktywizacyjnych). Jedyną dostępną alternatywą jest wspieranie nasilającej się presji płacowej
przy  lokalnym  i  sektorowym  niedoborze  pracowników,  co  nie  tworzy  warunków  dla
intensyfikacji  rozwoju gospodarczego albo wzrostu liczby miejsc pracy,  czyli  celów Strategii
Lizbońskiej.

Dzięki  wysokiemu  wykształceniu  osób  młodych  oraz  wysokiej  mobilności  zawodowej
wykształconych  osób  w  wieku  średnim  Polska  dysponuje  potencjałem  umoŜliwiającym
rozpoczęcie  przechodzenia  w etap  trzeci.  Nie  jest  to  jednak  proces  zakończony,  a
przyspieszenie jego tempa stworzy przesłanki dla skoku o charakterze cywilizacyjnym. DuŜa
dynamika rozwoju  sektorów o wysokiej  wartości  dodanej  oraz  poprawiająca  się  stopniowo
jakość zarządzania stanowią z jednej strony przesłanki dla intensyfikacji procesu ewolucji, ale
z drugiej – oczywiste obszary interwencji dla polityki gospodarczej.

Warte  wyeksponowania  jest  ujęcie  zagadnień  związanych  z  technologią.  Kluczem  do
zrozumienia roli  technologii  w procesie ewolucji jest stwierdzenie,  Ŝe  nie istnieje zjawisko
określane mianem sektora niskiej technologii – istnieją tylko firmy, które z dostępnych
technologii  nie  korzystają. Procesy  zachodzące  w sektorach  eksportowych  odpowiadają
właśnie  temu  stwierdzeniu,  poniewaŜ  obserwowana  wysoka  rentowność  w  sektorach
produktów prostych  moŜliwa  jest  do  osiągnięcia  w trwały  sposób  tylko  przy  zastosowaniu

1 Jedyny sektor eksportowy, dla którego wartość współczynnika RCA przekracza 1 to bursztyn i inne kamienie nieszlachetne.
Badania dotyczące głównego partnera handlowego Polski, czyli UE 15.
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technologii  umoŜliwiających  jednoczesny  wzrost  produktywności  oraz  stymulację
innowacyjności.

W konsekwencji,  na podstawie  rozumowania opartego o kryterium budowania  podstaw dla
trwałego wzrostu oraz realnej pozycji konkurencyjnej, budowanie strategii rozwojowej musi
się  odbywać  w oparciu  o  czynniki  pozwalające  na  uzyskanie  synergii,  a  nie
wyeksploatowanie łatwo dostępnych zasobów. Przyjmując za punkt wyjścia strategiczne
wytyczne  UE  na  rzecz  wzrostu  i zatrudnienia  oraz  korzystając  z  modelu  przewag
konkurencyjnych M. Portera określono trzy główne osie problemów: 

o kompetencje siły roboczej (niespodziewany boom edukacyjny, szóste miejsce Polski
na świecie pod względem liczby studentów na tysiąc mieszkańców),

o niewykorzystane jak dotąd zasoby (bardzo niska aktywność zawodowa stwarzająca
moŜliwości dla pozyskania ok. 3 mln nowych pracowników). 

o stworzenie warunków promujących efektywność w usługach publicznych  (niski
stopień otwarcia słuŜb publicznych na partnerstwa oraz wysoka aktywność podmiotów
pozarządowych i potencjał podmiotów komercyjnych umoŜliwiają realne rozszerzenie
oferty i zwiększenie jej podaŜy w ramach dostępnych środków finansowych).

Pierwsze wymaga świadomego i  spójnego modelu kształcenia przez całe Ŝycie (LLL – Life
Long  Learning),  by  stymulować  rosnące  kompetencje  pracowników  w  Polsce.  Wartym
wyeksponowanie jest stwierdzenie,  Ŝe w kontekście wsparcia w ramach EFS, jeśli  mowa o
adaptacyjności  przedsiębiorstw  i  stymulowaniu  ich  rozwoju,  równieŜ  mówimy  przede
wszystkim o podnoszeniu kompetencji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesowego, w
tym firm doradczych i szkoleniowych (m.in. w zakresie zarządzania zmianą, HRM, budowanie
wartości firmy w oparciu o zarządzanie strategiczne). 

Drugie wymaga kompleksowego wpływania na grupy zagroŜone wykluczeniem społecznym,
integracji społecznej osób trwale nieaktywnych oraz dezaktywizujących się (w tym tzw. ukryte
bezrobocie  na  obszarach wiejskich i  długotrwale  bezrobotni  na obszarach post-PGR) oraz
stworzenie  spójnego  i  kompleksowego  modelu  aktywizacji  zawodowej  osób
niepełnosprawnych (ok. 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym w Polsce). 

Po trzecie  wreszcie,  warunkiem zapewniania  skuteczności  i  efektywności  w usługach
publicznych  jest  powiązanie  finansowania  z zadaniami (a  nie  instytucjami  je
wykonującymi)  oraz  kierowanie  się  właściwie  zdefiniowanym  kryterium  efektywności  w
procesie alokacji środków.

Wzajemną relację tych osi przedstawia schemat obok. Co bardzo istotne, te trzy kierunki mają
charakter  ściśle  komplementarny.  Aktywizacja  zdiagnozowanych  grup  osób  nieaktywnych
zawodowo oraz integracja społeczna poprzez rynek pracy mają na celu zwiększenie zasobu
siły  roboczej  –  w tym  prawdopodobnie  równieŜ  osób  o  niskich  kwalifikacjach.  Obszar
kształcenia,  choć  bazuje  na  osiągnięciach  grup sprawnie  funkcjonujących  na  rynku pracy,
odwołuje  się  do  systemowego
traktowania  kwestii  edukacji  szkolnej
i kształcenia  pozaszkolnego  (w  tym
przede  wszystkim  kształcenia
ustawicznego).  Szkolenia  dla  osób
bezrobotnych czy staŜe u pracodawców
nie  są  tylko  instrumentami  aktywnej
polityki  rynku  pracy,  lecz  przede
wszystkim działaniami oddziałującymi na
poziom kapitału ludzkiego beneficjentów.
Zapewnienie  sprawnego  i  efektywnego
systemu  łączącego  działania  w sferze
integracji  społecznej,  aktywizacji
zawodowej  i  edukacji  stanowi  warunek
sine  qua  non zapewnienia  realizacji
celów stawianych przed PO KL.
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Przy  realizacji  zadań  określonych  w pierwszych  dwóch obszarach szczególnie  waŜne  jest
zrozumienie  promowanych  przez  KE  i  środowiska  eksperckie2,  Ŝe  w  myśl  zasady
subsydiarności  oraz  wartości  dodanej  dzięki  finansowaniu  Wspólnoty,  to  władze  lokalne
odpowiadają  za  realizację  inicjatyw  i  programów  społecznych  –  w  oparciu  o  potencjał
partnerów  społecznych,  a  nie  poprzez  zapewnienie  etatów  w  podległych  placówkach
publicznych. Potencjał finansowy zamroŜony w kosztach utrzymania tych instytucji nie słuŜy
bezpośrednio  rozwiązywaniu  problemów  społecznych  związanych  z  bezrobociem,
bezczynnością i bezradnością. Z drugiej strony,  na poziomie lokalnym, samorząd moŜe się
odwołać  do  zasobów  wielu  partnerów,  by  sprawniej  realizować  powierzone  mu zadania  i
mobilizować  dostępny potencjał.  Podstawowymi  warunkami dla  efektywnego  wykorzystania
dostępnych  środków  są  bowiem:  spójność  (zintegrowane,  wielosektorowe  podejście  do
zagadnień  rozwojowych),  stabilność  (programy wieloletnie),  współpraca  (partnerstwa)  oraz
wiarygodność  (monitoring  i  ewaluacja).  Programy powinny koncentrować się na obszarach
innowacyjnych,  ułatwiając  podejmowanie  przedsięwzięć  o  wyŜszym  poziomie  ryzyka  oraz
stwarzając warunki dla „sieciowania” pomiędzy podmiotami. Z punktu widzenia zarządzania,
programy  powinny  tworzyć  szersze  i  bardziej  strategiczne  podejście  do  rozwiązywania
problemów społecznych w oparciu o zasadę partnerstwa i  elastyczność w dostosowywaniu
narzędzi  do  potrzeb  lokalnych.  Wreszcie,  dla  efektywnej  polityki  regionalnej,  naleŜy  w
większym stopniu doceniać proces edukacji w rozwoju regionów. 

2 The  Addend Value  of  Structural  Funds:  A  Regional  Perspective,  John Batchler  and  Sandra  Taylor,  European  Policies
Research Centre, IQ-Net Report on the Reform of the Structural Funds,  University of Strathclyde, czerwiec 2003
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3 Analiza SWOT

Komponent  diagnostyczny  projektu  PO  KL  zakończona  jest  analizą  SWOT  proponowaną  przez
Zlecającego.  W tej  części  raportu  przedstawiona została  ocena poprawności  wykonania analizy  z
metodologicznego punktu widzenia.  Na jej  podstawie zaproponowano uogólnienie przedstawionych
elementów w projekcie PO Kapitał Ludzki  sił, słabości, szans i zagroŜeń oraz przeprowadzono pełną,
zdynamizowaną analizę, w oparciu o niezaleŜną diagnozę społeczno-gospodarczą.

4 Metodologia analizy SWOT

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych technik analitycznych, stosowaną najczęściej do analizy
wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego przedsięwzięcia.  Wynik tej analizy jest podstawą
planowania  strategicznego  i  stanowi  punkt  wyjścia  do  opracowywania  programów  operacyjnych.
Metoda ta polega na analizie  silnych i  słabych stron oraz szans i  zagroŜeń  związanych  z danym
obiektem.  Nazwa  metody  pochodzi  od  angielskich  słów  odpowiadających  czterem  wyŜej
wspomnianym aspektom analizy (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Wyniki analizy są
przedstawiane  w  formie  macierzy,  w  której  wypunktowane  zostają  słabe  i  mocne  strony
regionu/sektora oraz szanse i zagroŜenia dla jego rozwoju. 

Deloitte  wykorzystuje  w  swojej  praktyce  ewaluacyjnej  zmodyfikowaną  analizę  SWOT  („Forward-
looking  SWOT”)  koncentrującą  się  wyłącznie  na  zagadnieniach  o  charakterze  strategicznym
(przyszłościowym). Podejście to przedstawia schemat poniŜej. Dzięki takiemu podejściu moŜliwe jest
stworzenie  w  dokumentach  programowych  ram  analizy  obejmujących  kluczowe  zagadnienia  ze
strategicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem ich wzajemnej relacji oraz specyfiki na tle innych
krajów UE.  W konsekwencji,  analiza  SWOT powinna  stanowić  podstawę  do określenia  obszarów
priorytetowych z punktu widzenia interwencji państwa.
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Celem analizy SWOT nie powinno być zaprezentowanie (czy teŜ syntetyczne przedstawienie w tabeli)
charakterystyk  wewnętrznych  (silne  i  słabe  strony)  oraz  uwarunkowań  zewnętrznych  (szanse  i
zagroŜenia). Chodzi raczej o dostrzeŜenie czy szanse moŜna wykorzystać a zagroŜeniom zapobiec,
bo trafiają na silne strony, czy teŜ wobec zagroŜeń analizowany obiekt stoi praktycznie bezradny, a
wykorzystanie szans uzaleŜnione jest od reform wewnętrznych i wyeliminowania istotnych słabości.
Szanse  i  zagroŜenia  naleŜy  skonfrontować  ze  słabościami  i  silnymi  stronami  w  celu  określenia
priorytetowych  obszarów  zmian  i  interwencji,  umoŜliwiających  osiągnięcie  sukcesu  wobec
zdefiniowanych  kryteriów.  Późniejsze  stworzenie  wskaźników dla działań  ma na celu umoŜliwienie
monitoringu realizacji tego scenariusza zmian. 

W tym kontekście szczególnie istotny jest proces określania tematów priorytetowych na podstawie
macierzy.  Obszar,  w  którym  przecinają  się  przestrzenie  słabości  (w  wymiarze  wewnętrznym)  i
zagroŜeń  (w  wymiarze  zewnętrznym)  jest  kluczowym  z  punktu  widzenia  określania  priorytetów
działania – to tam najbardziej konieczne jest podjęcie inicjatyw zmierzających w kierunku stworzenia
szans rozwojowych. W innym przypadku nawet wykorzystanie szans poprzez zmobilizowanie w tym
kierunku  silnych  stron  nie  przyniesie  satysfakcjonujących  rezultatów  z  punktu  widzenia  rozwoju
społecznego oraz polityki gospodarczej.

Dla przeprowadzenia analizy SWOT – by umoŜliwić określenie co jest charakterystyką wewnętrzną, a
co  zewnętrzną  -  konieczne  jest  określenie  obiektu  tej  analizy.  W  przypadku  dokumentu  tak
strategicznego,  jak  program  operacyjny  obiektem  analizy  powinna  być  Polska.  W  kontekście
programu określającego zasady absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, optyką
analizy  powinna być sytuacja na rynku pracy – tak z punktu widzenia  osób bezrobotnych,  jak i  z
punktu widzenia  osób pracujących,  pracodawców,  a takŜe osób nieaktywnych na rynku pracy,  ze
szczególnym  uwzględnieniem w tej  grupie osób zagroŜonych wykluczeniem lub juŜ pozbawionych
moŜliwości pełnego uczestniczenia w społeczeństwie w jakimkolwiek obszarze. Zatem obiektem dla
analizy  SWOT  w  Programie  Operacyjnym  Kapitał  Ludzki  powinna  być  sytuacja  społeczno-
gospodarcza w Polsce w kontekście procesów na rynku pracy.

Kierując się takim podejściem dokonano oceny analizy SWOT zamieszczonej w projekcie PO KL.

5 Uwagi do analizy SWOT zawartej w projekcie PO KL

Zdefiniowane w analizie SWOT obszary na poziomie nazewnictwa odpowiadają strategii zawartej w
programie  operacyjnym,  rozumianej  w  kategoriach  priorytetów.  Dla  Priorytetu  I  „Zatrudnienie  i
integracja społeczna” oraz Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji
społecznej” moŜna znaleźć odniesienia w obszarach „Dostosowanie zasobów pracy do zmieniającego
się rynku pracy”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz „System edukacji i szkoleń”. Dla
Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw” oraz Priorytetu VII
„Regionalne  kadry  gospodarki”  elementy  analizy  moŜna  znaleźć  w  tych  samych  obszarach
(„Dostosowanie  zasobów pracy do zmieniającego  się rynku pracy”,  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu” oraz „System  edukacji  i  szkoleń”).  Dla  Priorytetu  III  „Wysoka jakość edukacji”  oraz
Priorytetu VIII „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” odniesienia znajdują się w obszarze
„System edukacji i szkoleń” oraz „Dostosowanie zasobów pracy do zmieniającego się rynku pracy”.
Dla  Priorytetu  IV  „Dobre  państwo”  elementy  zawarto  w  obszarze  „Administracja  publiczna  i
partnerstwo”.  Wreszcie  dla  Priorytetu  V  „Profilaktyka,  promocja  i  popraw  stanu  zdrowia
społeczeństwa” elementy analizy znajdują się w obszarze „Sektor ochrony zdrowia”.  Jeśli chodzi o
Priorytet IX „Aktywizacja obszarów wiejskich” zagadnienie to pojawia się tylko raz i tylko w kontekście
„Dostosowania  zasobów  pracy  do  zmieniającego  się  rynku  pracy”.  Syntetycznie  przedstawia  to
zestawienie tabela poniŜej. 

Porównanie liczby odniesień w analizie SWOT do kaŜdego zaproponowanych priorytetów wskazuje
na  koncentrację  w  analizie  SWOT  na  pewnych  obszarach  –  koncentracja  ta  wynika  zarówno  z
zawartości jak i kompozycji diagnozy3. Nie ma w niej wydzielonej części poświęconej sytuacji czy teŜ
deficytom na obszarach wiejskich, podczas gdy uwagi dotyczące ich specyfiki rozproszone są po całej
części diagnostycznej projektu PO KL. Poza tym, nie wskazano w diagnozie na ile problemy i potrzeby
osób zamieszkujących tereny wiejskie (ponad jedna trzecia społeczeństwa) róŜnią się od problemów i
potrzeb pozostałych obywateli. 

3 W tej sekcji  ilekroć pojawia  się odniesienie do diagnozy,  chodzi  o część diagnostyczną oraz uzasadnienia priorytetów w
projekcie PO KL. 
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Dostosowanie zasobów
pracy do zmieniającego się
rynku pracy

37 8 2 1 1 2

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

14 0 0 3 0 0

System edukacji i szkoleń 1 3 28 1 0 0

Administracja publiczna i
partnerstwo

1 1 0 26 0 0

Sektor ochrony zdrowia 0 0 0 0 20 0

Liczba odniesień łącznie 54 12 30 31 21 2

Analiza  zestawienia  w  tabeli  wskazuje  jak  bardzo  posegmentowane  zostały  zarówno  diagnoza
społeczno gospodarcza i analiza SWOT i jak ta segmentacja nie przystaje do podziału na priorytety w
ramach strategii  zawartej  w PO KL.  Przykładowo:  mimo iŜ publiczne  słuŜby zatrudnienia,  pomocy
społecznej  oraz  edukacyjne  stanowią  element  administracji  oraz  powinny  stanowić  partnera  dla
organizacji obywatelskich, kwestie te w ogóle nie zostały włączone w Priorytety I oraz VI, II oraz VII,
ani  III  oraz  VIII  na  poziomie  analizy  SWOT. Mimo iŜ  wykluczenie  społeczne  pozostaje  w  silnym
związku z sektorem ochrony zdrowia  w niektórych przynajmniej  obszarach (takich jak na przykład
osoby niepełnosprawne motorycznie i umysłowo lub problem alkoholizmu i jego skutków w Polsce),
kwestie  te  pozostały  w analizie  SWOT niepowiązane.  Mimo iŜ  wielokrotnie  podkreślane  są  braki
kadrowe  i  kompetencyjne  administracji  publicznej,  nie  widać  wyraźnego  powiązania  z  systemem
szkoleń  i  edukacji.  Mimo  iŜ  jednym  z  najczęściej  stosowanych  wobec  osób  bezrobotnych
instrumentów aktywizacji są szkolenia, w ramach systemu szkoleń i edukacji uwzględniono tylko jeden
element odnoszący się do Priorytetów I oraz VI.

Bardzo  istotnym  brakiem  zaproponowanej  analizy  jest  marginalizowanie  kwestii  związanych  z
adaptacyjnością przedsiębiorstw. Elementów w tym obszarze (Priorytety II i VII) jest nieporównywalnie
mniej niŜ przykładowo dla Priorytetów I i VI. 

Przede  wszystkim  jednak,  analiza  SWOT  praktycznie  w  ogóle  nie  odnosi  się  do  czynników
zewnętrznych  –  jedynym  wyjątkiem  jest  uwzględnienie  starzenia  się  społeczeństwa  (w  kategorii
zagroŜenia)  oraz emigracji  pracowników (mylnie w kategorii  szansy,  zamiast jako zagroŜenie).  Nie
uwzględniono  szans  wynikających  z  finansowania  w  ramach  EFRR  oraz  napływu  inwestycji
zagranicznych.  Nie uwzględniono równieŜ zagroŜeń związanych z rozwojem innych krajów Europy
Środkowej  i  Wschodniej  i  potencjalnego odpływu  inwestycji  z Polski w kierunku krajów o niŜszych
kosztach pracy (np. Rumunia, Bułgaria). 

Szczegółowe uwagi do przedstawionej w projekcie analizy SWOT znajdują się poniŜej. Ilekroć mowa
w  tej  części  o  diagnozie,  odniesienia  dotyczą  Rozdziału  1  PO  KL.  Oceniając  „poprawność”
poszczególnych elementów analizy  SWOT PO KL stosowano dwa kryteria:  czy dane stwierdzenie
znajduje podstawy w diagnozie oraz, czy – przykładowo – silna strona jest w rzeczywistości siłą, a nie
szansą (czyli, czy poszczególne elementy zostały właściwie umieszczone w macierzy SWOT). Taka
ocena  ma  zatem  wymiar  wyłącznie  metodologiczny  i  nie  odnosi  się  do  meritum  –  te  kwestie
przedstawione zostały sekcji „Uogólnienie analizy SWOT”.

MOCNE STRONY:
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DOSTOSOWANIE ZASOBÓW PRACY DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY: 

o Popularyzacja doskonalenia zawodowego wśród części osób pracujących;

Poprawnie  zdiagnozowana  silna  strona,  choć  merytorycznie  odnosi  się  do  aspiracji
zawodowych  i  edukacyjnych,  a  nie  jej  wyraŜenia,  czyli  samej  „popularyzacji  doskonalenia
zawodowego”.  Poza  tym,  określenie  „wśród  części  osób  pracujących”  sugeruje,  Ŝe  u
pozostałych taka zmiana w postawie nie zaszła, co stanowi słabość polskich zasobów pracy –
w konsekwencji  z  siły  wynika  słabość,  a  to  nie  powinno  mieć  miejsca  w analizie  SWOT.
Przede wszystkim jednak, jeśli doskonalenie zawodowe ma być rozumiane jako poprawianie
kompetencji przez osoby pracujące (kształcenie ustawiczne), jak wskazano w diagnozie, jest
to ewidentnie słaba strona (patrz: „Niska skala kształcenia ustawicznego, szczególnie wśród
pracowników  najbardziej  zagroŜonych  pasywnością  –  starszych,  nisko  wykształconych”
poniŜej).

o Rosnąca zdolność do podejmowania pracy w nowych dziedzinach i sekcjach szczególnie
przez osoby młode;

Sformułowanie  głęboko  niejasne,  niewiadomo  czy  przyporządkować  je  do  czynników
wewnętrznych (rosnące kompetencje osób młodych umoŜliwiające im podjęcie pracy w jakiś
sektorach), czy teŜ zewnętrznych (rosnący popyt na pracowników młodych w tych sektorach).
Nie wiadomo równieŜ, o jakie dziedziny i sekcje chodzi (sektory o wysokiej wartości dodanej?
ICT?). Przede wszystkim jednak, w tak zdiagnozowanej mocnej stronie kryje się zagroŜenie
dyskryminacji i intensyfikacji wykluczania z rynku pracy osób z innych kategorii wiekowych.

o Rozwój zatrudnienia w sektorze prywatnym;

Przy takim sformułowaniu, nie jest jasne, co miałoby stanowić faktyczną siłę – pracodawcy
sektora prywatnego gotowi zatrudniać, czy pracownicy wcześniej z jakiś powodów niechętni
pracy w sektorze prywatnym? Poza tym, ten element nie odnosi się de facto ani do postaw,
ani do zasobów – trudno zatem dostrzegać w nim mocną lub słabą stronę.

o Rozwój  umiejętności  informatycznych  i  wykorzystywania  technik  informatycznych  w
przedsiębiorstwach;

Podobnie w tym przypadku: autorzy prawdopodobnie odnoszą się do modernizacji po stronie
przedsiębiorstw oraz wzrostu kompetencji po stronie pracowników – samo sformułowanie jest
jednak niejasne, a właściwe mocne strony znajdują się w obszarze kompetencji pracowników i
zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw.

o Rozwój elastycznych form zatrudnienia, pracy tymczasowej, samozatrudnienia

Diagnoza PO KL zawiera szczegółowe wyjaśnienie, czemu elastyczne formy zatrudnienia nie
są  właściwym  rozwiązaniem  dla  polskiego  rynku  pracy  (str.  11),  więc  stwierdzenia  te  są
niespójne.  Przede wszystkim  jednak,  nie  jest  to  mocna strona (jakiś  zasób,  którym  polski
rynek  pracy  dysponuje  teraz),  lecz  szansa  (proces  zmian,  który  moŜe  przyczynić  się  do
poprawy sytuacji). 

o Relatywnie wysoka aktywność kobiet w wieku 25–50 lat;

Relatywnie wobec jakiego poziomu odniesienia? Celów Strategii Lizbońskiej? Sformułowanie
niejasne – siłą jest zasób kobiet aktywnych zawodowo w wieku 25-50 lat, czy teŜ chodzi o
jakąś  zmianę  postaw  i  aspiracji?  Jeśli  autorzy  mieli  na  myśli  pierwszą  opcję,  zasobem
(wykorzystanym bądź nie) są jeszcze inne grupy – jeśli rola kobiet jest szczególna, naleŜy to
wyeksponować. Jeśli chodziło o opcję drugą, mowa o szansie (podobnie jak w powyŜszych
przypadkach).

o Odchodzenie od mniej skutecznych (roboty publiczne) programów APRP;

o Powstawanie  programów  mających  pomóc  określonym  grupom  bezrobotnych  o
podobnych problemach, dobór odpowiednich narzędzi.

W  tych  dwóch  elementach,  słowami  kluczowymi  są  „wzrost  efektywności”  oraz  „rozwój
narzędzi  aktywizacji  zawodowej”.  Obie kategorie  stanowią  szansę,  a nie  siłę.  Silną  stroną
byłoby stwierdzenie  „wysoka efektywność APRP”,  dla którego jednak brak uzasadnienia w
diagnozie (str. 21-22 podają przesłanki do przeciwnego stanowiska). 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU:

o Powstanie  szeregu  prawnych  regulacji  na  rzecz  przeciwdziałania  wykluczeniu
społecznemu,  promujących:  aktywizację  oraz  integrację  zawodowa  i  społeczną,
partnerstwo publiczno-społeczne, strategiczne myślenie w polityce społecznej;
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Podobnie  jak  w  powyŜszej  uwadze,  chodzi  o  efektywność  oraz  rozwój  narzędzi  (w  tym
przypadku instrumentów integracji społecznej). Są to szanse, a nie mocne strony. Jeśli chodzi
o  myślenie  strategiczne  w  polityce  społecznej,  diagnoza  wskazuje  na  stan  przeciwny  i
znaczącą słabość, szczególnie w wymiarze instytucjonalnym (str. 28-29).

o Istniejąca  sieć  profesjonalnych  samorządowych  instytucji  pomocy  społecznej  i  rynku
pracy;

o Istnienie metod i narzędzi pracy ze środowiskiem lokalnym, grupami i osobami;

Diagnoza wskazuje na wielowymiarowe deficyty samorządowych instytucji pomocy społecznej
(str. 27) oraz rynku pracy (str. 20), szczególnie w skali lokalnej – w tym sensie analiza SWOT
jest  niespójna  z  diagnozą.  Niespójna  jest  równieŜ  ze  strategią  (Priorytet  I)  –  jakie  jest
uzasadnienie dla rozwijania czegoś, co juŜ dziś stanowi mocną stronę Polski? Fakt, Ŝe jakaś
rozwiązanie istnieje, nie świadczy o tym, Ŝe stanowi to siłę zdolną zmierzyć się z szansami i
zagroŜeniami. 

o Pozytywny klimat dla budowania partnerstwa publiczno-społecznego;

Diagnoza  (na  str.  41-43 wskazuje)  na  wiele  powodów,  dla  których  klimat  dla  partnerstwa
publiczno  społecznego  moŜna  by  określić  jako  negatywny.  Poza  tym,  klimat  jest  raczej
pojęciem z kategorii szansa-zagroŜenie (czynnik zewnętrzny) niŜ silna-słaba strona (czynnik
wewnętrzny). 

o Rozwój  kompetencji  sektora  pozarządowego,  reprezentującego  prawa  i  interesy  grup
społecznych oraz budującego sieć usług społecznych.

Jeśli kompetencje sektora pozarządowego są w ocenie autorów wysokie juŜ dziś, stanowi to
siłę – rozwój w przyszłości jest szansą. 

SYSTEM EDUKACJI I SZKOLEŃ:

o Wysoki współczynnik skolaryzacji;

o Niski odsetek osób wypadających z systemu edukacji;

Poprawnie zdefiniowane mocne strony.

o Rozwój szkolnictwa wyŜszego i wzrost wskaźnika skolaryzacji na poziomie wyŜszym;

Podobnie jak w poprzednich przypadkach: nie jest to stan na dziś, lecz proces, a więc szansa,
a nie mocna strona.

o Autonomia szkół wyŜszych;

Nie  jest jasne – ani  na podstawie  diagnozy,  ani  z powyŜszego  sformułowania  – dlaczego
miałoby  to  stanowić  silną  stronę  Polski  (w  kontekście  rynku  pracy  i  na  poziomie
strategicznym). 

o Działanie systemu egzaminów zewnętrznych – dostępność prostych wskaźników.

Trudno określić silną stroną Polski „dostępność prostych wskaźników”. Jeśli chodzi o system
egzaminów zewnętrznych, konieczne jest określenie w jaki sposób fakt jego funkcjonowania
stanowi siłę.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA i PARTNERSTWO:

o Powstanie korpusu słuŜby cywilnej i istniejący system konkursów na stanowiska;

Diagnoza  wskazuje  na  niską  liczbę  urzędników  słuŜby  cywilnej  oraz  opisuje  stosowane
sposoby omijania systemu konkursowego (str. 35-38) – brak spójności. Fakt, iŜ korpus słuŜby
cywilnej jest dorobkiem okresu transformacji (jak wskazuje diagnoza), nie jest jednoznaczny z
siłą.

o Relatywnie wysoki poziom wykształcenia kadr administracji publicznej;

Relatywnie wobec jakiego poziomu odniesienia? Dla tego stwierdzenia równieŜ brak poparcia
w diagnozie – jest mowa o rosnącym poziomie wykształcenia kadr administracji publicznej (jak
równieŜ o nierównomierności tego procesu i wysokiej rotacyjności zatrudnienia). 

o Funkcjonowanie regulacji prawnych określających zasady współpracy sektora publicznego
i pozarządowego;

Podobnie  jak  w  poprzednich  przypadkach:  fakt,  iŜ  dana  regulacja  istnieje,  nie  stanowi
automatycznie  o  sile.  Jeśli  intencją  autorów  było  wskazanie  na  istniejącą  współpracę,  to
stwierdzenie takie znajduje zarówno zaprzeczenie (str. 41-42) jak i potwierdzenie (str. 29) w
diagnozie.  Co  więcej,  w  diagnozie  znaleźć  moŜna  równieŜ  stwierdzenie  iŜ  „pomimo
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ustawowych  zapisów  o  współpracy,  jej  faktyczny  zakres  pozostaje  przedmiotem  decyzji
urzędników” (str. 43).

o Pozytywny klimat dla budowania partnerstwa publiczno-społecznego;

To  sformułowanie  pojawia  się  po  raz  drugi  (patrz:  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu” powyŜej) i pochodzi z kategorii szans, a nie sił.

o Postępująca profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych;

To  sformułowanie  pojawia  się  równieŜ  ponownie  (patrz:  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu” powyŜej). Jeśli chodzi o wysoki poziom kompetencji na dziś (czego ewentualne
potwierdzenie znaleźć moŜna w diagnozie, str. 27) jest to silna strona, lecz jeśli o wzrost tych
kompetencji, mowa o szansie. 

o Wysokie zaangaŜowanie członków organizacji pozarządowych i ich identyfikacja z misją
organizacji.

Sformułowanie  nieprecyzyjne  –  spośród  organizacji  pozarządowych  tylko  stowarzyszenia
mogą mieć członków, natomiast fundacje i inne podmioty nie. Poza tym, intencją autorów nie
było chyba pominięcie pracowników i wolontariuszy tych organizacji (ok. 600 000 osób oraz
5 400 000 osób odpowiednio) oraz wspierających ich działania obywateli. 

SEKTOR OCHRONY ZDROWIA:

o Istnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

Nie  jest  jasne,  w  jaki  sposób  ma  to  być  mocna  strona  w  kontekście  problemów
przedstawionych w diagnozie.

o Dobrze wykwalifikowana kadra medyczna;

Poza tym stwierdzeniem (na str. 48) nie ma uzasadnienia dla tej informacji w diagnozie – jest
natomiast  uzasadnienie  dla  zagroŜenia  w  postaci  niewystarczającej  podaŜy  osób  z
odpowiednimi kwalifikacjami (str. 46-47).

o Bardzo szeroka i profesjonalna oferta usług medycznych;

Nie ma potwierdzenia dla tej mocnej strony w diagnozie.

o Istnienie ośrodków stosujących nowoczesne technologie medyczne;

Nie ma potwierdzenia dla tej mocnej strony w diagnozie.

o Zwiększająca się liczba podmiotów posiadających akredytację oraz certyfikat jakości.

Nie ma potwierdzenia dla tej mocnej strony w diagnozie.

SŁABE STRONY:

DOSTOSOWANIE ZASOBÓW PRACY DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY: 

o Niska  skala  kształcenia  ustawicznego,  szczególnie  wśród  pracowników  najbardziej
zagroŜonych pasywnością – starszych, nisko wykształconych;

Poprawnie określona słaba strona.

o Niski poziom innowacyjności gospodarki, niskie nakłady na B+R w sektorze publicznym i
w przedsiębiorstwach prywatnych;

Niski poziom innowacyjności jest konsekwencją niskich nakładów na B+R.

o Niedostatek  kadr  przygotowanych  do  kreowania  i  wdraŜania  nowych  technologii  w
przedsiębiorstwach;

Poprawnie określona słaba strona.

o Wysokie zatrudnienie nisko kwalifikowanych osób w rolnictwie;

Sformułowanie niejasne – intencją było prawdopodobnie wskazanie na niską produktywność i
kompetencje oraz wysokie tzw. bezrobocie ukryte w rolnictwie.

o Niezakończona restrukturyzacja przemysłu wydobywczego i energetyki;

Nie jest jasne w jaki sposób ma to stanowić słabość polskiego rynku pracy – jeśli chodziłoby o
wzrost bezrobocia w miarę postępu restrukturyzacji  tych sektorów, jest to zagroŜenie (przy
czym  na  obecnym  etapie  restrukturyzacji,  problem  występować  moŜe  najwyŜej  w  skali
lokalnej, nawet nie regionalnej).

o Niedostateczna skala i jakość usług dla przedsiębiorstw;
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Sformułowanie  nieprecyzyjne:  usługi  dla  przedsiębiorstw świadczą  inne przedsiębiorstwa –
intencją było zapewne wskazanie na niski i nierównomierny rozwój sektora usług doradczych i
szkoleniowych.  Dla tego stwierdzenia  brak potwierdzenia  ilościowego w diagnozie  (jedynie
sformułowanie o charakterze oceniającym na str. 14).

o Wysoka  stopa  bezrobocia,  duŜy  udział  bezrobocia  długotrwałego,  czyli  osób,  których
aktywizacja jest trudna i bardziej kosztowna;

Poprawnie określona słaba strona.

o Ukryte bezrobocie w rolnictwie;

Właściwie określona słaba strona, choć kwestia ta pojawiła się juŜ wcześniej (patrz: „Wysokie
zatrudnienie nisko kwalifikowanych osób w rolnictwie”).

o Niski poziom aktywności zawodowej, szczególnie osób po 50 roku Ŝycia;

Poprawnie określona słaba strona.

o Niska mobilność przestrzenna i zawodowa;

o Brak efektywnego monitoringu rynku pracy;

o Przeregulowanie ARPR zawęŜające nadmiernie wybór instrumentów.

Poprawnie określone słabe strony, dla których znajduje się uzasadnienie w diagnozie.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU:

o Brak rozumienia strategicznego planowania na rzecz integracji społecznej w działaniach
samorządów lokalnych;

Wymieniane równieŜ jako silna strona (patrz: „Powstanie szeregu prawnych regulacji na rzecz
przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu,  promujących:  aktywizację  oraz  integrację
zawodowa  i  społeczną,  partnerstwo publiczno-społeczne,  strategiczne  myślenie  w polityce
społecznej” powyŜej).

o Trudności  w kreowaniu  horyzontalnej  polityki  na rzecz integracji  społecznej  (dominacja
polityki sektorowej);

o Niski  poziom  współpracy  programowej  i  organizacyjnej  pomiędzy  róŜnymi  instytucjami
rynku pracy i pomocy społecznej;

Poprawnie określone słabe strony.

o Nieefektywna polityka aktywizacji wobec osób niepełnosprawnych;

Chodzi  o  nieskuteczną  politykę  aktywizacji,  czy  tez  o  nieefektywność  kosztową  (czyli  o
niekorzystną  proporcję wyników do nakładów)? Sformułowanie niejasne,  a stanowi  to dwa
odmienne problemy.

o Ograniczone budŜety samorządów lokalnych na programy integracji osób wykluczonych;

BudŜet  jest  z  definicji  ograniczony  –  sformułowanie  nieprecyzyjne.  Dla  stwierdzenia  o
niewystarczających środkach samorządów lokalnych brak potwierdzenia w diagnozie.

o Brak kompleksowej polityki wobec imigrantów.

Poprawnie określona słaba strona.

SYSTEM EDUKACJI I SZKOLEŃ:

o Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej;

Słabą stroną nie jest wskaźnik, lecz niskie upowszechnienie. Poza tym, poprawnie określona
słaba strona.

o Niedostateczny  rozwój  mechanizmów  i  instytucji  zapewniających  wysoką  jakość
kształcenia;

Niedostateczny wobec jakich kryteriów? Poza tym, poprawnie określona słaba strona.

o Słabe związki uczelni z innymi instytucjami badawczymi oraz z sektorem przedsiębiorstw,
w szczególności przedsiębiorcami wysokich technologii;

Właściwie  określona  słaba  strona.  Nie  jest  jednak  jasne,  w  jaki  sposób  w  przypadku
przedsiębiorców wysokiej  technologii  jest to szczególne  zjawisko (współpracę z uczelniami
prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa wysokich technologii).
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o Niska jakość oferty części szkół wyŜszych;

Poprawnie określona słaba strona, choć na potwierdzenie w diagnozie znajdują się jedynie
sformułowania oceniające.

o Słabe powiązanie programów kształcenia z rynkiem pracy;

Poprawnie określona słaba strona.

o Niski  udział  absolwentów  matematyki,  nauk  przyrodniczych  i  technicznych  w  ogólnej
liczbie absolwentów szkół wyŜszych.

Właściwą kategorią nie jest niski udział, lecz zbyt niska – zdaniem autorów PO KL – podaŜ
absolwentów  tych  specjalności.  W  takim  kontekście  naleŜy  się  zastanawiać,  czy  jest  to
rzeczywiście  słaba  strona  (polski  rynek  pracy juŜ  teraz  odczuwa  niedosyt  pracowników o
takich kwalifikacjach), czy teŜ zagroŜenie (podaŜ w przyszłości moŜe być niewystarczająca
wobec zapotrzebowania pracodawców).

o Niskie upowszechnienie kształcenia ustawicznego wśród osób o niskich kwalifikacjach, w
tym osób starszych.

Poprawnie określona słaba strona,  ale kwestia ta pojawiła  się juŜ wcześniej  (patrz:  „Niska
skala  kształcenia  ustawicznego,  szczególnie  wśród  pracowników  najbardziej  zagroŜonych
pasywnością – starszych, nisko wykształconych”).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA i PARTNERSTWO:

o Rozproszony system doskonalenia kwalifikacji zawodowych urzędników;

Poprawnie określona słaba strona, choć nie ma dla niej uzasadnienia w diagnozie.

o Brak  precyzyjnie  określonej  osobistej  odpowiedzialności  urzędników  za  realizację
poszczególnych zadań,  co powoduje „rozmywanie  się”  indywidualnej  odpowiedzialności
za powzięte rozstrzygnięcia;

o Brak  jednolitych  standardów  postępowania  dla  pracowników  jednostek  samorządu
terytorialnego;

o Brak  umiejętności  jednostek  administracji  do  dokonywania  analiz  kosztów  i  jakości
świadczonych usług; 

Poprawnie określone słabe strony.

o Ograniczone wykorzystanie potencjału niepublicznych podmiotów w zakresie dostarczania
usług; 

KaŜde  wykorzystanie  jest  ograniczone  –  sformułowanie  nieprecyzyjne.  Jeśli  intencją  było
niewystarczające  wykorzystanie  potencjału  podmiotów  niepublicznych,  nie  ma dla  takiego
stwierdzenia podstaw w diagnozie. Słabością nie jest brak wykorzystania siły (jak wynikałoby
ze sformułowania),  lecz brak mechanizmów zachęcających do kontraktowania  (dla  takiego
stwierdzenia znajdują się podstawy w diagnozie).

o Słaba  kondycja  finansowa  oraz  niewystarczająca  skala  oddziaływania  organizacji
pozarządowych; 

Brak podstaw w diagnozie dla takiego stwierdzenia.

o Przewlekłość postępowania sądowego.

Poprawnie  określona  słaba  strona,  choć nie  jest  jasne,  jakie  ma znaczenie  w kontekście
polskiego rynku pracy.

SEKTOR OCHRONY ZDROWIA:

o Niedostosowanie  sposobu  funkcjonowania  ochrony  zdrowia  oraz  struktury  kadrowej  i
materialnej  systemu  do  zmieniających  się  warunków  społeczno-demograficznych,
epidemiologicznych i ekonomicznych;

Brak podstaw w diagnozie dla takiego stwierdzenia.

o Nieadekwatna do potrzeb zdrowotnych alokacja zasobów ochrony zdrowia;

Brak podstaw w diagnozie dla takiego stwierdzenia.

o Wysokie koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, generowane m.in. przez brak
nadzoru nad ordynacją leków oraz przerosty zatrudnienia w niektórych placówkach;

Brak podstaw w diagnozie dla takiego stwierdzenia.
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o Systematyczne zadłuŜanie się części zakładów opieki zdrowotnej;

To nie jest słaba strona – słabością jest niestabilność finansowa ZOZ. Poza tym brak podstaw
w diagnozie dla takiego stwierdzenia.

o Niskie płace personelu medycznego.

Brak  podstaw  w  diagnozie  dla  takiego  stwierdzenia.  Nie  jest  to  równieŜ  moŜliwy  obszar
interwencji w ramach EFS, co podwaŜa sens zawierania tego elementu w analizie SWOT.

SZANSE:

DOSTOSOWANIE ZASOBÓW PRACY DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY: 

o Upowszechnienie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, w szczególności wśród
kobiet wychowujących dzieci; 

Poprawnie zdiagnozowana szansa.

o Rozwój  usług  społecznych  w  szczególności  o  charakterze  opiekuńczym  dla  osób
wychowujących dzieci;

Poprawnie zdiagnozowana szansa.

o Upowszechnienie tańszego kształcenia przez Internet;

Poprawnie zdiagnozowana szansa, choć po stronie diagnozy nie wskazywano, Ŝe koszt jest
barierą w kształceniu (nie wskazano równieŜ skali tej bariery).

o Rozwój róŜnych form wspierania małych przedsiębiorstw, w tym zmniejszających koszty
inicjowania działalności i korzystania z usług okołobiznesowych;

Poprawnie zdiagnozowana szansa.

o Programy outplacement’u;

Programy outplacement’u nie są szansą – intencją najprawdopodobniej było upowszechnienie
stosowania tych programów.

o Zwiększenie popularności pracy w niepełnym wymiarze czasu;

JuŜ wymienione (patrz: upowszechnienie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia).

o Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy;

Poprawnie zdiagnozowana szansa, choć w diagnozie nie było to wskazane jako bariera.

o Otwarcie niektórych rynków pracy w Europie Zachodniej, podejmowanie zatrudnienia na
nich przez część osób z Polski;

Stwierdzenie  to  zawiera  implicite tezę,  iŜ  na  poziomie  strategicznym  rozwiązanie  dla
gospodarki polskiej w tym kontekście stanowi emigracja pracowników. Nie jest to w zgodzie z
realizacją  celów  Strategii  Lizbońskiej  (więcej  lepszych  miejsc  pracy),  ani  nie  znajduje
potwierdzenia w diagnozie. Ze względu na wyŜszą niŜ przeciętnie jakość kapitału ludzkiego
opuszczającego w ten sposób krajowy rynek pracy (wyŜsza przedsiębiorczość i zaradność,
kompetencje  językowe,  itp.)  zdaniem  ewaluatorów  naleŜy  ten  element  traktować  przede
wszystkim w kategoriach zagroŜenia.

o WyŜszy poziom wykształcenia roczników wchodzących na rynek pracy;

Poprawnie  zdiagnozowana  szansa,  choć  prawdopodobnie  intencją  było  stwierdzenie  o
rosnących kompetencjach tych osób.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU:

o Istnienie uzgodnionej  społecznie  strategii  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznego na
szczeblu krajowym (Narodowa Strategia Integracji Społecznej);

Szansą  jest  wdroŜenie  tej  strategii,  a  nie  jej  istnienie  –  szansą  jest  zatem  rozwój  i
upowszechnienie instrumentów oraz strategicznego podejścia, a nie dokument.

o Tworzenie spójnego i kooperatywnego systemu instytucji pomocy społecznej i rynku pracy
i instrumentów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej;

„Tworzenie” zakłada aktywne zaangaŜowanie, podczas gdy analiza dotyczyć ma czynników
zewnętrznych – intencją było prawdopodobnie „powstawanie” lub „upowszechnienie”.

o Wzrastająca popularność ekonomii społecznej umoŜliwiająca zbudowanie kompleksowego
systemu usług społecznych;
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o Wzrastająca samoorganizacja poszczególnych grup zagroŜonych wykluczeniem.

Oba te elementy dotyczą rozwoju instrumentów oraz wzrostu zaangaŜowania społeczeństwa
w rozwiązywanie problemów społecznych i to te kategorie właściwe są dla analizy szans. 

SYSTEM EDUKACJI I SZKOLEŃ:     

o Rosnąca świadomość wartości edukacji i aspiracji edukacyjnych;

Poprawnie zdiagnozowana szansa.

o Rosnący przeciętny poziom wykształcenia;

Właściwą  kategorią  w  kontekście  EFS  byłoby  sformułowanie  odnoszące  się  do  rosnącej
produktywności pracy, a nie poziomu wykształcenia per se.

o Konkurencja uczelni zagranicznych (o studentów i najlepszych badaczy) mogąca wymusić
zmiany w środowisku akademickim.

Tak sformułowana szansa kryje w sobie zagroŜenie drenaŜu mózgów (konkurencja uczelni
zagranicznych jest faktem, a zmiany w systemie kształcenia dopiero mogą nastąpić). 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA i PARTNERSTWO:

o Wzrost liczby urzędników mianowanych;

Wzrost  liczby  urzędników  mianowanych  nie  jest  szansą:  są  nią  wzrost  kompetencji  oraz
poprawa stabilności kadr administracji publicznej.

o Proces  informatyzacji  jednostek  administracji  oraz  przekonanie  o  konieczności  jego
dalszego wdraŜania;

Nie jest jasne, w jaki sposób ma to sprzyjać rozwojowi sytuacji na polskim rynku pracy.

o Opracowanie  unormowań  prawnych  umoŜliwiających  realną  współpracę  partnerów
społeczno-gospodarczych oraz administracji publicznej;

Właściwie zdiagnozowana szansa.

o Zmiany instytucjonalne  w zakresie  miejsca  i  roli  sektora  pozarządowego  w państwie  i
społeczeństwie poprzez wprowadzenie nowych instytucji dialogu obywatelskiego;

Bez określenia celu nowych instytucji dialogu społecznego, sformułowanie to trudno ocenić.

o Stały wzrost liczby organizacji pozarządowych;

Trudno  określić,  w  jaki  sposób  sam  wzrost  liczby  organizacji  pozarządowych  miałby
przyczyniać się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Poza tym, ostatnie trzy lata to lawinowy
wzrost liczby organizacji pozarządowych.

SEKTOR OCHRONY ZDROWIA:

o Istnienie otwierającego się rynku usług medycznych;

Szansą jest otwarcie rynku sług medycznych, a nie istnienie otwierającego się rynku (precyzja
sformułowania).

o Nie w pełni wykorzystany potencjał zasobów kadrowych;

o Dostosowanie  systemu ochrony zdrowia  do  zmieniającego  się  popytu  na  świadczenia
zdrowotne.

o Przygotowanie  do  wykonywania  usług  medycznych  o  wysokim  standardzie,
finansowanych takŜe ze środków niepublicznych;

Przy takim sformułowaniu nie jest jasne w jaki sposób te trzy elementy stanowią szansę dla
polskiego rynku pracy.

o MoŜliwość optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

Właściwie  określona  szansa.  Intencją  było  jednak  najprawdopodobniej  stwierdzenie  o
potencjale  zwiększenia  skali  oddziaływania  dzięki  optymalizacji  kosztów  funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia.

ZAGROśENIA:

DOSTOSOWANIE ZASOBÓW PRACY DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY: 

o Chaotyczna restrukturyzacja (bez przygotowania zwalnianych z pracy do podjęcia innej
aktywności zawodowej);

Brak określenia skali tego zagroŜenia (skala restrukturyzacji jest malejąca w czasie).
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o Niskie zainteresowanie pracodawców kształceniem pracowników;

o Brak  ukierunkowania  nakładów  publicznych  na  B+R  oraz  na  współpracę  z  sektorem
prywatnym;

o Niedostateczne rozpoznanie struktury popytu na kwalifikacje ze strony przedsiębiorstw i
niedopasowanie do niego systemu szkoleń;

o Niezdolność/niechęć  długookresowo  bezrobotnych  do  udziału  w  programach
aktywizujących i podejmowania wysiłku edukacyjnego;

o Nieadekwatność oferty szkoleniowej do potrzeb rynku pracy; 

Nie są to zagroŜenia (czynnik zewnętrzny) lecz słabości (czynnik wewnętrzny). Aby określić
zagroŜenia, naleŜy szukać czynników poza systemem instytucjonalnym Polski w kontekście
rynku pracy. 

o Utrzymywanie wysokiego klina podatkowego i pułapki ubóstwa/bierności.

Utrzymywanie przez kogo? 

o Utrzymujący się niski poziom zatrudnienia i wysoki poziom bezrobocia;

o Brak polityki racjonalizacji i uelastyczniania rynków pracy;

Te  czynniki  zostały  sformułowane  jako  zagroŜenia  –  w  istocie  opisują  one  słabe  strony
obecnego systemu instytucjonalnego.

o Utrzymujący się ujemny przyrost naturalny (starzenie się społeczeństwa);

Poprawnie określone zagroŜenie.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU:

o Tendencja  do  eksponowania  interesów  sektorowych  w  przeciwdziałaniu  wykluczeniu
społecznemu  i  stereotyp  myślenia  o  wykluczeniu  społecznym  poprzez  domeny
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;

o Przestrzenna kumulacja problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

o Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, który przekłada się na wykluczenie społeczne; 

o Mała aktywność na rzecz profilaktyki wykluczenia społecznego;

o Brak wzmocnienia kompetencji, jakości i liczebności instytucji pomocy społecznej; 

o Niska świadomość niektórych zagroŜeń prowadzących do wykluczenia (np. dotyczących
alkoholizmu).

Nie są to zagroŜenia (czynnik zewnętrzny) lecz słabości (czynnik wewnętrzny). Aby określić
zagroŜenia, naleŜy szukać czynników poza systemem instytucjonalnym Polski w kontekście
inkluzji społecznej. 

SYSTEM EDUKACJI I SZKOLEŃ:

o Dziedziczenie statusu społecznego, w tym poziomu wykształcenia;

o Brak informacji  o  perspektywach  kariery  po róŜnych  ścieŜkach edukacyjnych  –  ryzyko
upowszechniania „tanich” i „łatwych” kierunków studiów;

o Brak systemu analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania na absolwentów
o określonych kwalifikacjach;

Nie są to zagroŜenia (czynnik zewnętrzny) lecz słabości (czynnik wewnętrzny). Aby określić
zagroŜenia, naleŜy szukać czynników poza systemem instytucjonalnym Polski w kontekście
polityki edukacyjnej. 

o Brak kultury/nawyku ustawicznego kształcenia się osób dorosłych.

Ten  element  odnosi  się  do  postaw  pracowników  i  osób  bezrobotnych,  więc  moŜe  być
traktowany  jedynie  jako  słabość  (czynnik  wewnętrzny),  a  nie  zagroŜenie  dla  procesu
ewentualnej zmiany tych postaw (czynnik zewnętrzny).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA i PARTNERSTWO:

o Upolitycznienie administracji publicznej;

Poprawnie określone zagroŜenie.

o Brak motywacyjnego systemu wynagradzania;

o Korupcja w administracji oraz słuŜbach publicznych;
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o Nadmierna  regulacja  procedur  świadczenia  usług  uniemoŜliwiająca  funkcjonowanie
innowacyjnym podmiotom pozarządowym;

o Brak edukacji obywateli o potencjalnej roli organizacji pozarządowych.

Nie są to zagroŜenia (czynnik zewnętrzny) lecz słabości (czynnik wewnętrzny).

SEKTOR OCHRONY ZDROWIA:

o Pogorszenie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli;

Poprawnie określone zagroŜenie. Brak jednak podstaw do takiego stwierdzenia na podstawie
diagnozy,  a  Ŝadne  znane  autorom  ewaluacji  prognozy  nie  wskazują  na  realność  takiego
zagroŜenia.

o Nadumieralność  męŜczyzn  w  średniej  grupie  wiekowej,  skutkująca  krótszym  trwaniem
Ŝycia populacji w porównaniu z krajami UE;

o Niski poziom finansowania ochrony zdrowia;

o Niedostosowanie  lecznictwa  stacjonarnego  do  zjawisk  związanych  ze  starzeniem  się
społeczeństwa;

o Niska świadomość zdrowotna społeczeństwa

Nie są to zagroŜenia (czynnik zewnętrzny) lecz słabości (czynnik wewnętrzny).

6 Uogólnienie analizy SWOT

Analiza  SWOT dla dokumentów programujących operować powinna na poziomie strategicznym. Z
tego  punktu  widzenia  rozwój  narzędzi  w dziedzinie  aktywizacji  zawodowej  czy  aktywnej  integracji
społecznej stanowią wspólny element analizy – powstają nowe, bardziej skuteczne (być moŜe równieŜ
poprawiające efektywność kosztową)  instrumenty inkluzji  na rynek pracy osób do tej pory z niego
wyłączonych.  Rozumując  w tych  kategoriach,  zbyt  niskie  kompetencje  i/lub  braki  kadrowe  wśród
przedsiębiorstw na poziomie strategicznym  nie róŜnią się zasadniczo  od podobnych  problemów w
administracji  samorządowej,  czy  publicznych  słuŜbach  zatrudnienia  –  na  poziomie  strategicznym
oznaczają po prostu zbyt niskie kompetencje kadr. W związku z tym, duŜa część elementów analizy
SWOT zaproponowanej  w  projekcie  PO KL  moŜe  zostać  zebrana  w szersze  obszary  pojęciowe.
Przedstawia to, na przykładzie słabych stron zestawienie poniŜej.

Te z proponowanych w PO KL kwestii, które odnoszą się do  systemu edukacji, pogrupowano razem
(EDUKACJA).  Podobnie  zagadnienia  dotyczące  zasobów  wykorzystywanych  nieefektywnie  lub  w
ogóle  nie  wykorzystywanych  (ZASOBY),  adaptacyjności  i  elastyczności  w  gospodarce
(ADAPTACYJNOŚĆ),  kompetencji  i  kadr  (KADRY),  a  kolor  szary  do  systemu  instytucjonalnego
(INSTYTUCJE).  Kwestie,  których  nie  udało  się  zgodnie  z  tym  kluczem  uporządkować  nie  mają
wymiaru strategicznego. 

Wysoka  stopa  bezrobocia,  duŜy  udział  bezrobocia  długotrwałego,  czyli  osób,  których
aktywizacja jest trudna i bardziej kosztowna;

ZASOBY

Niska skala kształcenia ustawicznego; EDUKACJA
Niski poziom innowacyjności gospodarki, niskie nakłady na B+R; ADAPTACYJNOŚĆ
Niedostatek  kadr  przygotowanych  do  kreowania  i  wdraŜania  nowych  technologii  w
przedsiębiorstwach;

KADRY

Wysokie zatrudnienie nisko kwalifikowanych osób w rolnictwie; ZASOBY
Niezakończona restrukturyzacja przemysłu wydobywczego i energetyki; ZASOBY
Niedostateczna skala i jakość usług dla przedsiębiorstw;
Ukryte bezrobocie w rolnictwie; ZASOBY
Niski poziom aktywności zawodowej, szczególnie osób po 50 roku Ŝycia; ZASOBY
Niska mobilność przestrzenna i zawodowa; ZASOBY
Brak efektywnego monitoringu rynku pracy; INSTYTUCJE
Przeregulowanie ARPR zawęŜające nadmiernie wybór instrumentów; INSTYTUCJE
Brak  rozumienia  strategicznego  planowania  na  rzecz  integracji  społecznej  w  działaniach
samorządów lokalnych;

INSTYTUCJE

Trudności w kreowaniu horyzontalnej polityki na rzecz integracji społecznej; KADRY
Niski poziom współpracy pomiędzy PSZ i SPS; KADRY
Nieefektywna polityka aktywizacji wobec osób niepełnosprawnych; ZASOBY
Ograniczone budŜety samorządów lokalnych na programy integracji osób wykluczonych; INSTYTUCJE
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Brak kompleksowej polityki wobec imigrantów; INSTYTUCJE /
KADRY

Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej; EDUKACJA
Niedostateczny rozwój mechanizmów i instytucji zapewniających wysoką jakość kształcenia; INSTYTUCJE
Słabe związki uczelni z innymi instytucjami badawczymi oraz z sektorem przedsiębiorstw, w
szczególności przedsiębiorcami wysokich technologii;

ADAPTACYJNOŚĆ /
KADRY

Niska jakość oferty części szkół wyŜszych;
Niski udział absolwentów matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych w ogólnej liczbie
absolwentów szkół wyŜszych;

EDUKACJA

Słabe powiązanie programów kształcenia z rynkiem pracy; INSTYTUCJE
Niskie upowszechnienie kształcenia ustawicznego wśród osób o niskich kwalifikacjach, w tym
osób starszych;

EDUKACJA

Rozproszony system doskonalenia kwalifikacji zawodowych urzędników; KADRY
Brak  precyzyjnie  określonej  osobistej  odpowiedzialności  urzędników  za  realizację
poszczególnych zadań,  co powoduje  „rozmywanie  się”  indywidualnej  odpowiedzialności  za
powzięte rozstrzygnięcia;

INSTYTUCJE

Brak jednolitych standardów postępowania dla pracowników jst; INSTYTUCJE
Brak umiejętności jednostek administracji do dokonywania analiz kosztów i jakości świadczonych
usług;

KADRY

Ograniczone  wykorzystanie  potencjału  niepublicznych  podmiotów  w  zakresie  dostarczania
usług;

ZASOBY

Słaba kondycja finansowa oraz niewystarczająca skala oddziaływania NGOs; ZASOBY
Przewlekłość postępowania sądowego;
Niedostosowanie  sposobu  funkcjonowania  ochrony  zdrowia  oraz  struktury  kadrowej  i
materialnej  systemu  do  zmieniających  się  warunków  społeczno-demograficznych,
epidemiologicznych i ekonomicznych;

ZASOBY

Nieadekwatna do potrzeb zdrowotnych alokacja zasobów ochrony zdrowia;
Wysokie  koszty  funkcjonowania  systemu ochrony  zdrowia,  generowane  m.in.  przez  brak
nadzoru nad ordynacją leków oraz przerosty zatrudnienia w niektórych placówkach;
Systematyczne zadłuŜanie się części zakładów opieki zdrowotnej;
Niskie płace personelu medycznego.

Podobny  zabieg  moŜna  przeprowadzić  dla  pozostałych  obszarów  analizy  SWOT,  grupując
zagadnienia  merytoryczne  do  kategorii  strategicznych.  Wyniki  takiej  procedury  zawarto  w
zaproponowanej poniŜej  analizie  SWOT. Przedstawiono analizę sił i  słabości polskiej gospodarki w
kontekście  realizacji  zadań  finansowanych  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Do
zestawienia wybrano czynniki, które w największym stopniu oddziaływać będą na sytuację polskich
zasobów pracy w perspektywie 2007-2013 i choć z całą pewnością nie są to jedyne elementy, wpływ
pozostałych będzie miał mniejsze znaczenie w kontekście realizacji celów Strategii Lizbońskiej. 

Analiza SWOT na poziomie strategicznym odnosić się powinna do rzeczywistych źródeł problemów, a
nie  ich  przejawów.  Przykładowo:  realnym  problemem  jest  niska  jakość  oraz  adekwatność
stosowanych instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, – z tego punktu widzenia nie
jest  istotne,  kto  konkretnie  ponosi  za  to  odpowiedzialność  (realizując  zadania),  poniewaŜ  nie  od
podmiotu wykonującego te zadania zaleŜy jakość i  adekwatność, lecz od systemu instytucjonalno-
finansowego,  w  którym  podmioty  funkcjonują.  MoŜna  próbować  twierdzić,  Ŝe  kompetencje
merytoryczne  PSZ  oraz  SPS  są  niewystarczające  i  kompletnym  rozwiązaniem  jest  całkowite  i
systemowe kontraktowanie realizacji zadań publicznych podmiotom pozarządowym lub komercyjnym.
Po pierwsze jednak, gdyby rozwiązanie było takie proste, kwestia ta nie stanowiłaby o strategicznej
słabości  polskiego rynku pracy jak sądzą eksperci,  autorzy  diagnozy PO KL oraz ewaluatorzy.  Po
drugie,  problemem  jest  niska  jakość  i  adekwatność  –  analiza  SWOT  nie  powinna  stawiać  tez
dotyczących podmiotów winnych takiego stanu rzeczy.

Kwestia  zasobów  siły  roboczej  moŜe  zostać  rozpatrzona  w  podobny  sposób –  niewątpliwie  silną
stroną jest jej dostępność, a słabą niski poziom kompetencji. Zatem sam zasób siły roboczej (w tym
równieŜ osób bezrobotnych oraz tych, które na rynku pracy aktywne nie są, a mogłyby być) stanowi
atut  polskiego  rynku  pracy,  podczas  gdy  jego  kwalifikacje  (w  tym  równieŜ  kwalifikacje  kadr
menedŜerskich  w  przedsiębiorstwach,  sektorze  opieki  zdrowotnej  oraz  administracji  i  słuŜbach
publicznych)  postrzegane  są  przez  ekspertów,  autorów  diagnozy  i  ewaluatorów  w  kategoriach
słabości.  Nie  wydaje  się  konieczne  ujmowanie  wszystkich  tych  kwestii  osobno  na  poziomie
strategicznym.
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SIŁY SŁABOŚCI

o DuŜy  zasób  niewykorzystywanej  dotąd  siły
roboczej  (szczególnie  kobiet,  młodzieŜy,
niepełnosprawnych,  osób  w  wieku  50+  oraz
osób zamieszkujących obszary wiejskie)

o Wysokie  aspiracje  edukacyjne  (szczególnie
młodego  pokolenia),  uwzględniające  równieŜ
kształcenie ustawiczne

o Potencjał  i  kapitał  innowacyjności  w
działaniach podmiotów ekonomii społecznej

o Potencjał  rozwojowy  sektora  szkolnictwa
wyŜszego

o Wysoka mobilność sektorowa pracowników

o DuŜa  liczba  nowo  utworzonych  i  małych
przedsiębiorstw  o  wysokim  potencjale
rozwojowym

o Niska produktywność w rolnictwie 

o Niska  aktywność  zawodowa  kobiet,  osób
niepełnosprawnych  oraz  osób  w  wieku
niemobilnym.

o Niska mobilność terytorialna pracowników

o Niedostatek  dobrze  przygotowanych
kompetencyjnie kadr,  w tym kadr menedŜerskich,
(ograniczając  adaptacyjność),  edukacyjnych  i  w
słuŜbach publicznych

o Niska  jakość  i  adekwatność  stosowanych
instrumentów  aktywizacji  zawodowej  i  integracji
społecznej

o Systemowy  brak  umiejętności  zarządzania
ryzykiem  (szczególnie  w  innowacyjnych
przedsięwzięciach  społecznych)  oraz
diagnozowania  i  stosowania  podejścia
strategicznego  i  pro-aktywnego  do  problemów
społecznych,  niski  poziom  przedsiębiorczości  (w
tym  społecznej)

o Brak  poczucia  identyfikacji  jednostek  ze
społecznościami  (w  tym  z  problemami
społeczności), alienacja, bierność i mały udział
w inicjatywach społecznych

SZANSE ZAGROśENIA

o Potencjał  inwestycyjny  wynikający  z  napływu
środków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju Regionalnego

o Napływ  inwestycji  zagranicznych  dzięki  poprawie
jakości otoczenia biznesowego i infrastruktury

o Rozwój  instrumentów  dla  aktywnej  integracji  i
aktywizacji zawodowej

o Rozwój  i  upowszechnienie  alternatywnych  i
elastycznych form zatrudnienia 

o Poprawa  jakości  zarządzania  zasobami  ludzkimi
oraz ogólnie kadry menedŜerskiej (równieŜ dzięki
tzw. efektowi spill-over)

o MoŜliwość  zwiększenia  efektywności  działań
integracyjnych  i  aktywizujących  dzięki
napływowi  środków  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego (poprzez zastosowanie
metodologii  projektowej  oraz  zwiększanie
wartości dodanej) 

o MoŜliwość  zwiększenia  skali  i  skuteczności
działań integracyjnych i aktywizacyjnych dzięki
racjonalizacji wydatków

o Odwrót inwestycji zagranicznych w kierunku krajów
o niŜszych kosztach pracy (np.  Ukraina),  równieŜ
ubiegających się o członkostwo w UE (np. Bułgaria,
Rumunia)

o Odpływ  pracowników z  Polski  na rynki  pracy
innych krajów UE

o Starzenie się społeczeństwa

o Dalsze  pogorszenie  klimatu  dla  współpracy
administracji  z  partnerami  społecznymi  i
obywatelskimi

W diagramie rozpisano,  co stanowi  o siłach i  słabościach polskich zasobów pracy i  ich otoczenia
instytucjonalnego (elementy wewnętrzne) oraz szanse i zagroŜenia, z którymi mogą się w przyszłości
spotkać (elementy zewnętrzne).  Ze względu na krótki okres wdraŜania EFS w Polsce zdecydowano
się  zrezygnować  z  pełnej  wielowymiarowej  analizy  graficznej.  Zachowano  jednak  orientację  na
czynniki  wyróŜniające  Polskę  na tle  innych  krajów UE oraz  podjęto  próbę określenia  tendencji  –
kierunków zmian i intensyfikacji procesów. Kolorem fioletowym wyróŜniono te czynniki, które stanowią
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o wyjątkowości sytuacji Polski na tle innych krajów UE, podczas gdy szare tło oznacza czynniki, które
nie ujawniły się w takiej skali w poprzednim okresie programowania.

Z powyŜszego zestawienia wyłania się obraz, w którym najpowaŜniejsze zagroŜenia trafiają przede
wszystkim  na  słabości  (poza  starzeniem  się  społeczeństwa,  czego  negatywnym  skutkom
ekonomicznym  przeciwdziałać  moŜe  włączenie  na  rynek  pracy  niewykorzystywanych  jak  dotąd
zasobów – silna strona). Niska jakość kadr oraz sprawność procesów aktywizacji zawodowej, a takŜe
brak  umiejętności  diagnostycznych  oraz  pro-aktywnej  polityki  gospodarczej  w  skali  lokalnej  mogą
stanowić  waŜny  argument  wspierający  lokalizację  zakładów  produkcyjnych  w  innych  regionach
Europy. Inwestycje w ramach EFRR nie przełoŜą się na trwały efekt zwiększenia konkurencyjności,
jeśli nie uda się zapewnić odpowiedniej podaŜy pracowników oraz zbudować systemu podnoszenia
kwalifikacji  pracowników.  Obserwowane  juŜ  teraz  pogorszenie  klimatu  dla  otwartości  słuŜb
publicznych na kontraktowanie i partnerstwo wzmacniane jest niestety słabościami w postaci braku
umiejętności prowadzenia inkluzyjnej polityki społecznej, szczególnie w skali lokalnej. WdraŜanie EFS
w Polsce ujawniło  bardzo istotny deficyt  w tym obszarze,  a mianowicie dąŜenie w kaŜdej  skali  do
eliminacji ryzyka, a nie umiejętność zarządzania nim. Przedsięwzięcia z zakresu integracji społecznej
– jeśli rzeczywiście mają być kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne a w szczególności jeśli
ma  mieć  charakter  innowacyjny  w  wymiarze  procesu  lub  techniki  –  niosą  w  sobie  w  sposób
immanentny element ryzyka, którym trzeba umieć zarządzać. Podobnie jest w przypadku budowania
strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o partnerstwa. Nie oznacza to jednak, Ŝe
naleŜy tego typu działania eliminować – wprost przeciwnie, naleŜy wdroŜyć metodologię zarządzania
tym  ryzykiem  pozwalającą  na  skuteczne  działanie  w  tych  obszarach.  Jeśli  podtrzymany  zostanie
obecny trend eliminowania czynnika ryzyka – m.in. poprzez dobór grup docelowych gwarantujących
„sukces”,  poprzez  ograniczanie  monitoringu  i  ewaluacji  do  rozliczeń  finansowych  oraz  poprzez
mechaniczne  podąŜanie  za  wewnętrznymi  wytycznymi  zamiast  promowania  przestrzeni  dla
innowacyjności  i  przedsiębiorczości  –  ocena  wykorzystania  środków  unijnych  pod  koniec  okresu
programowania nie moŜe być pozytywna, niezaleŜnie od skuteczności wydatkowania.

Z  podobnych  względów  zidentyfikowane  powyŜej  szanse  mogą  pozostać  niewykorzystane.  Bez
poprawy adresowalności i skuteczności stosowania instrumentów aktywizacyjnych oraz integracyjnych
(czego nie moŜna osiągnąć bez realnego otwarcia się słuŜb  publicznych)  trudno będzie  zapewnić
realizację  duŜych  inwestycji  oraz  wzmacniać  impet  dla  rozwoju  regionalnego  wynikający
z dofinansowania  modernizacji  w  ramach  EFRR.  RównieŜ  potencjalny  efekt  multiplikacji  środków
dzięki  EFS  nie  zostanie  w  takiej  sytuacji  wykorzystany.  Bez  zmiany  w  zakresie  partycypacji
społecznej,  trudno  będzie  skorzystać  z  nowopowstających  instrumentów  integracji  i  aktywizacji,
powstających w oparciu o kapitał społeczny oraz empowerment społeczności lokalnych.

Z drugiej strony, wysoki poziom wykształcenia młodych pracowników oraz ich niemalejące aspiracje
do ciągłego podnoszenia kompetencji, jak równieŜ potencjał rozwojowy szkolnictwa wyŜszego z całą
pewnością dają dobre podstawy dla wykorzystania przychodzących do Polski inwestycji w sektorach
usługowych,  szczególnie  o  wysokiej  wartości  dodanej.  Dodatkowym  bodźcem  wzmacniającym
synergię  w tym  obszarze  moŜe być  rozwój  i  upowszechnienie  alternatywnych  i  elastycznych  form
zatrudnienia. Szczególnie w tym kontekście wysoki potencjał podmiotów ekonomii społecznej, moŜe
się przyczynić do szerszej inkluzji. Warunkiem jest jednak realne zwiększenie skali finansowania tego
typu  programów  w  ramach  EFS  oraz  stworzenie  warunków  regulacyjnych  pozwalających  na
stymulację efektywności i stosowanie merytorycznych kryteriów oceny realizacji projektów i wydatków.

Patrząc  na  powyŜsze  zestawienie,  kluczowe  wydaje  się  wprowadzenie  zintegrowanego  programu
zmian  w  ramach  słuŜb  zatrudnienia,  pomocy  społecznej  oraz  instytucji  edukacyjnych  w  celu
wykorzystania szans i zapobieŜenia zagroŜeniom, pozwalających na realne podniesienie umiejętności
zarządzania ryzykiem, diagnozy i programowania polityki w skali lokalnej, regionalnej oraz centralnej.
Nie  da się tego osiągnąć  bez działań  na rzecz zwiększenia  partycypacji  społecznej,  wzmocnienia
infrastrukturalnego instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia instytucjonalnego roli
przedsiębiorców w procesie programowania polityki na poziomie lokalnym.

7 Obszary priorytetowe na podstawie modelu M. Portera oraz analizy
SWOT

Na podstawie analizy według modelu budowania przewag konkurencyjnych M. Portera (Rozdział  2
raportu  ewaluacyjnego)  oraz  przedstawionej  uogólnionej  analizy  SWOT  (Rozdział  3  raportu
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ewaluacyjnego)  moŜna  określić  następujące  obszary  priorytetowe  (kolejność  odzwierciedla  wagę
poszczególnych zagadnień, w konsekwencji dając przesłanki dla alokacji finansowych):

o Kształcenie ustawiczne i model uczenia się przez całe Ŝycie – wyeksponowany jako osobny
priorytet ze względu na potrzebę promowania koncepcji kształcenia ustawicznego (LLL).

o Aktywne polityki rynku pracy i integracji społecznej  (ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych  oraz długotrwale  bezrobotnych  i  z  naciskiem na projekty  proponujące
kompletną i spójną sekwencję działań)

Choć KE prezentuje stanowisko, iŜ wsparcie polityki zatrudnieniowej i integracyjnej powinno
być  realizowane w ramach osobnych priorytetów ze względu na moŜliwości  monitoringu i
ewaluacji,  Polska  jest  krajem  bardzo  nietypowym  uzasadniającym  wspólną  konstrukcję
priorytetu – w sytuacji,  w której  87% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku (odsetek ten
rośnie wraz ze spadkiem stopy bezrobocia). Jedynym źródłem dochodu dla wielu z nich jest
pomoc społeczna. Połączenie działań integracyjnych i aktywizacyjnych jest w tym kontekście
uzasadnione. Co więcej, połączenie tych dwóch obszarów umoŜliwia realny mainstreaming
osiągnięć IW EQUAL oraz kontynuację wspierania rozwiązań innowacyjnych, co w przypadku
Polski, ze względu na skalę wykluczenia społecznego, ma szczególnie duŜe znaczenie.

o Edukacja  dla  równych  szans  oraz  rynku  pracy  (z  uwzględnieniem  roli  upowszechnienia
edukacji przedszkolnej i modelu stypendialnego w pierwszym przypadku oraz budowaniem
szerokich  partnerstw  na  rzecz  lepszego  dopasowania  oferty  edukacyjnej  do  potrzeb
pracodawców w drugim).

o Wsparcie procesu poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw (usługi konsultacyjne w zakresie
zarządzania zmianą, HRM z uwzględnieniem outplacement’u, oraz wspierania współpracy z
jednostkami badawczymi w ramach inwestycji B+R oraz juŜ istniejących sieci współpracy i
klastrów)  –  taka  konstrukcja  priorytetu  pozwoli  na  przejrzyste  ukazanie  powiązań  z
działaniami w ramach EFRR.

o Edukacja,  kompetencje  i  wspieranie  rozwoju  na  obszarach  wiejskich  (ze  szczególnym
uwzględnieniem  wsparcia  instytucjonalnego  dla  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów
ekonomii społecznej) – taka konstrukcja umoŜliwiłaby pokazanie powiązań ze wsparciem w
ramach EFRR oraz EFOiGR.

o Polityka gender oraz pozycja kobiet na rynku pracy (z podobnym uwzględnieniem osiągnięć
IW  EQUAL  by  umoŜliwić  uwolnienie  potencjału  organizacji  społecznych  w  procesie
zmieniania  percepcji  roli  kobiet  w  społeczeństwie)  –  ze  względu  na  wagę  kwestii
dyskryminacyjnych  w polityce  UE oraz  skalę  nierówności  na  rynku  pracy  zagadnienie  to
wymaga podejścia horyzontalnego.

o Zorientowane  na  efektywność  wsparcie  instytucjonalne  słuŜb  publicznych  (zatrudnienia,
pomocy  społecznej  i  edukacyjnych)  oraz  partnerów  społecznych  (ze  szczególnym
ukierunkowaniem  na  promocję  partnerstw  i  warunki  zapewniania  efektywności,  jak  np.
określanie standardów świadczenia usług publicznych).
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8 Rekomendacje

Diagnoza  społeczno-gospodarcza  projektu  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  obejmuje wiele
waŜnych  aspektów,  właściwie  przytaczając  dane.  Z  drugiej  strony,  w  wielu  elementach  dostrzec
moŜna uchybienia lub braki. W tym kontekście istnieją trzy rodzaje rekomendacji: (1) uwagi kluczowe
do uwzględnienia  w końcowej  wersji  dokumentu związane z uchybieniami,  (2)  uwagi  kluczowe do
uwzględnienia w końcowej wersji dokumentu związane z brakami, (3) uwagi generalne, przydatne w
przyszłych okresach programowania. 

Mimo to, zgodnie z Ŝyczeniem Zamawiającego, wskazanie uchybień i braków diagnozy zawarto w
układzie odpowiadającym poszczególnym podrozdziałom diagnozy PO KL (rekomendacje operacyjne,
oznaczone literą „O”). Rekomendacje o charakterze systemowym (które moŜna traktować w kategorii
najwaŜniejszych  spośród uwag kluczowych,  oznaczone literą  „S”)  znajdują się w następnej  sekcji,
podczas  gdy  uwagi  generalne  zamykają  listę  uwag  ewaluatorów.  PoniewaŜ  jednak  w  ramach
rekomendacji systemowych ewaluatorzy sugerują zmiany o charakterze całościowym, rekomendacje
nie zawierają uwag językowych, interpunkcyjnych oraz edycyjnych.

9 Rekomendacje wobec podrozdziałów diagnozy PO KL

Rekomendacja O-1

Wykres  na  str.  7  diagnozy  PO KL  nie  przedstawia  trendów.  Na  str.  16  w  postaci  tabelarycznej
prognozowane  są  trendy  dotyczące  trzech  podstawowych  zmiennych  (wskaźnik  aktywności
zawodowej,  wskaźnik  zatrudnienia  oraz stopa bezrobocia).  Rekomendowane jest  zestawienie  tych
dwóch  informacji  razem  w  celu  uzyskania  przyszłościowej  perspektywy  oraz  spełnienia  wymogu
prognozowania  trendów  (wykres  zawarty  został  w  rozdziale  „Uzupełnienie  diagnozy”  niniejszego
raportu).  Rekomendowane jest równieŜ zaprezentowanie  we wprowadzeniu do diagnozy w sposób
graficzny  zróŜnicowania  geograficznego  problemu  bezrobocia  i  aktywności  zawodowej  w  Polsce.
Wskazane  byłoby  zastosowanie  poziomu  powiatowego  (dane  dostępne  są  w  miesięcznych
sprawozdaniach  GUS  nt  bezrobocia,  a  propozycja  zawarta  została  w  rozdziale  „Uzupełnienie
diagnozy” niniejszego raportu). 

Rekomendacja O-2

We Wprowadzeniu do diagnozy (str. 2 oraz 7-9) wymienia się wiele przyczyn niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy – od kryzysu rosyjskiego po nieelastyczność rynku pracy,  niedopasowanie kwalifikacji
zawodowych  do  potrzeb  pracodawców,  wysoki  klin  podatkowy,  trudna  sytuacja  na  rynku
mieszkaniowym itp.,  przy czym „uwaŜa się, Ŝe bezrobocie strukturalne stanowi ponad 80% całości
stanu  bezrobocia”  (bezrobocie  strukturalne,  czyli  niedopasowanie  podaŜy  pracy  do  popytu
przedsiębiorców). Następnie drukiem wytłuszczonym na str. 11 znajduje się stwierdzenie, iŜ „jednym
ze źródeł wysokiego bezrobocia mogą być niedopasowania na rynku pracy”. W dalszej części tekstu
pojawia  się  wiele  tego  typu  niespójności.  Nie  następuje  Ŝadne  ilościowe,  ani  jakościowe
uporządkowanie  tych  przyczyn  ze  względu  na  wagę  lub  siłę  oddziaływania.  Nie  ma  Ŝadnych
przesłanek  pozwalających  określić,  dlaczego  w dalszych  podrozdziałach  (1.2-1.7)  analizowane  są
właśnie  te  kwestie,  a  pozostałe  zostały  pominięte.  Rekomendowane  jest  przyjęcie  modelu
umoŜliwiającego syntetyczne wprowadzenie kwestii, którym poświęcona jest dalsza część diagnozy.
=> patrz: Rekomendacja S-1 w sekcji poświeconej uwagom systemowym.

Rekomendacja O-3

Wykresy  2,  3  oraz  4  we  wprowadzeniu  do  diagnozy  pokazują  zróŜnicowanie  we  wskaźnikach
aktywności zawodowej i zatrudnienia ze względu na wykształcenie, płeć i miejsce zamieszkania. Choć
są  to  niewątpliwie  czynniki  determinujące,  jednowymiarowe  przekroje  są  dezinformujące.
Przykładowo:  mieszkańcy obszarów wiejskich są średnio niŜej  wykształceni  niŜ mieszkańcy miast,
więc część zróŜnicowania w stopach aktywności zawodowej i zatrudnienia obserwowana na wykresie
4 (ze względu na miejsce zamieszkania) jest pochodną zróŜnicowania obserwowanego na wykresie 2
(ze  względu  na  wykształcenie).  Pozostawienie  samych  wykresów  bez  informacji  pochodzącej  z
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badania  ekonometrycznego  co  do  wagi  kaŜdego  z  tych  czynników  osobno  moŜe  prowadzić  do
mylnych konkluzji dla polityki gospodarczej (niedoszacowania problemu niskiej aktywności zawodowej
na  obszarach  wiejskich)  i  nieadekwatnego  nadania  priorytetów.  Rekomendujemy  uzupełnienie
diagnozy  o  wnioski  z  analizy  ekonometrycznej.  Poza  tym,  zmienność  wskaźników  zatrudnienia  i
aktywności  na  obszarach  wiejskich  jest  znacznie  większa  niŜ  w miastach  i  wyraźnie  cykliczna  –
kwestia ta powinna być wyjaśniona w diagnozie, a nie została.

Rekomendacja O-4

Na  str.  10  znajduje  się  akapit  „Zachodzące  procesy  restrukturyzacyjne  przyczyniają  się  do
zwiększania  produktywności  pracy,  m.in.  poprzez  przesunięcia  zasobów  pracy  do  najbardziej
efektywnych  działów  gospodarki  oraz  poprzez  wprowadzanie  zmian  technologicznych  i
organizacyjnych.  A  zatem  prowadzone  działania  przyczyniają  się  do  realizacji  celów  Strategii
Lizbońskiej. Zadaniem państwa jest ułatwianie przeprowadzenia powyŜszych procesów, m.in. poprzez
odpowiednie oddziaływanie na jakość kapitału ludzkiego.”. Nie ma on charakteru diagnostycznego, ani
rekomendacyjnego – stwierdza,  Ŝe poprzez procesy restrukturyzacyjne  przedsiębiorcy samorzutnie
przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, następnie definiując w tym samym obszarze
rolę państwa. Rekomendowane jest usunięcie go. 

Rekomendacja O-5

Podrozdział  1.2.3 zatytułowany jest „Grupy w szczególnej sytuacji  na rynku pracy”,  podczas gdy w
istocie odnosi się do grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, lub teŜ – by uŜyć kategorii ustawowej –
grup wysokiego ryzyka. Rekomendowane jest uŜycie bardziej precyzyjnego sformułowania. RównieŜ
na str. 11 podano, Ŝe w 2005r. w Polsce „kobieta przeciętnie zarabiała w ciągu godziny o 10.4% mniej
niŜ męŜczyzna.”, lecz szacunek ten nie bierze pod uwagę róŜnic w produktywności wynikających ze
średnio  wyŜszego  wykształcenia kobiet  – w istocie,  róŜnica ta obliczona we właściwy sposób jest
niemal dwukrotnie wyŜsza. Rekomendowane jest stosowanie bardziej adekwatnej miary. Po trzecie,
niŜsze wynagrodzenie  nie jest jedynym wymiarem dyskryminacji  – kobietom w Polsce trudniej  jest
takŜe ubiegać się o uzyskanie zatrudnienia, inwestowanie w rozwój kompetencji i awanse zawodowe.
Rekomendowane  jest  zaprezentowanie  wszystkich  wymiarów  dyskryminacji,  by  ograniczyć  ryzyko
skupienia na tej kwestii zbyt małej uwagi. Po czwarte, diagnoza stawia tezę, Ŝe te formy zatrudnienia
nie  są  poŜądane  przez  pracowników,  poniewaŜ  w badaniu  ankietowym  30%  respondentów
odpowiedziało, Ŝe pracuje w niepełnym wymiarze godzin tylko dlatego, Ŝe inna forma zatrudnienia nie
jest dla nich dostępna, a „tylko” 28% uznaje takie zatrudnienie za odpowiadające ich preferencjom.
Nie wiedząc nic o metodologii badania, na które się powołano, naleŜy podkreślić, Ŝe porównanie tylko
zacytowanych  w  diagnozie  danych  wskazuje  na  przeciwne  stwierdzenie,  a  elementarne
doświadczenie  Ŝyciowe  wskazuje  na  dokładnie  odwrotną  rekomendację  w  przypadku  preferencji
kobiet. Istotniejszą kwestią jest jednak rola całego wywodu: „Z badań przedsiębiorstw wynika teŜ małe
zainteresowanie pracą w niepełnym wymiarze.  Taki sposób pobudzania  mobilności  nie jest zatem
zgodny z preferencjami obu stron.”. Przedsiębiorcy wolą równieŜ nie zatrudniać osób młodych, osób
niepełnosprawnych, beneficjentów programów reintegracji społecznej oraz cudzoziemców i cyklistów
–dlatego właśnie realizowane mają być polityki zmierzające do stworzenia większej liczby lepszych
miejsc pracy. Nie znaczy to jednak, Ŝe uelastycznienie zatrudnienia (m.in. poprzez pracę w niepełnym
wymiarze godzin) jest niewłaściwym instrumentem. Rekomendowane jest usunięcie ostatniego zdania
tego akapitu. 

Rekomendacja O-6

Na  str.  12  w  kontekście  diagnozowania  sytuacji  młodzieŜy  moŜna  znaleźć  stwierdzenie,  Ŝe
„bezrobocie jest związane z poszukiwaniem i zmianami pracy”, czyli ma charakter ściśle frykcyjny. W
rozdziale  „Uzupełnienie  diagnozy”  wskazano,  Ŝe  duŜa  część  bezrobocia  wśród  młodzieŜy
uwarunkowana jest strukturalnie i wymaga całej sekwencji interwencji w celu poprawienia ich sytuacji
na rynku pracy.  Rekomendowane jest usunięcie tego stwierdzenia.  Na tej samej stronie,  diagnoza
wskazuje,  iŜ pomimo wysokiego bezrobocia,  młodzieŜ jest grupą o wysokiej  mobilności,  sugerując
implicite  kierunek przyczynowości  od bezrobocia do mobilności (im wyŜsze bezrobocie tym niŜsza
mobilność). Jeśli  stosowane instrumenty rynku pracy wspierają zatrudnienie na czas określony (do
sześciu  miesięcy),  w  podobnym  kierunku zmierza  ustawodawstwo (dopiero  trzecia umowa u tego
samego pracodawcy musi być na czas nieokreślony, podczas gdy umowy na czas określony mogą
trwać  nawet  kilka  lat),  wysoka  mobilność  wśród  młodzieŜy  staje  się  dokładnie  konsekwencją
wysokiego bezrobocia, a nie odwrotnie. Nie znaczy to oczywiście, Ŝe naleŜy ograniczać elastyczność
zatrudnienia  po  stronie  pracodawców  –  istotą  jest  jednak  dostrzeŜenie  przyczyn  problemu  osób
młodych  z utrzymaniem zatrudnienia.  Jeśli  są one związane  z niewłaściwymi  postawami  młodych
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ludzi,  naleŜy dołoŜyć  wszelkich  starań,  by działania  aktywizacyjne  zawierały  ten  komponent.  Jeśli
jednak są one konsekwencją wyuczonej roszczeniowości pracodawców problem wydaje się o wiele
głębszy i wymagający zastosowania zupełnie innych instrumentów. Bez badań odpowiadających na te
i głębsze pytania, trudno mówić o skutecznym programowaniu działań na rzecz obecności młodzieŜy
na rynku pracy. Rekomendowane jest usunięcie tego wywodu.

Rekomendacja O-7

Na str. 13 zamieszczono wykres 6, o wątpliwej konstrukcji metodologicznej. Po pierwsze, porównanie
zostało dokonane między okresami o róŜnej długości (2 lata dla 2004/2002 oraz 4 lata dla 2002/1998),
co powoduje, iŜ dane określające przepływy w tych okresach czasu w istocie są nieporównywalne. Po
drugie, w przypadku podziału na sekcje PKD (NACE) trudno mówić o kategorii  ogółem. Poza tym,
wykres nie jest w Ŝaden sposób omówiony. Rekomendowane jest usunięcie go.

Rekomendacja O-8

Akapit pierwszy na str. 13 stwierdza iŜ „Głębokie zmiany struktury zatrudnienia wymagały znacznych
przemieszczeń  zasobów  pracy.  JuŜ  sam fakt,  Ŝe  się  dokonały,  jest  zasługą  wysokiej  mobilności
aktywnych  zawodowo[...]”.  Tymczasem  ostatnie  zdanie  tej  sekcji  (1.2.4)  stwierdza  „Te  proporcje
wskazują, Ŝe mobilność sektorowa zawodziła.”. Te dwa stwierdzenia w obecnej formie są niespójne.
Rekomendowane jest rozwinięcie obu lub usunięcie jednego z nich.

Rekomendacja O-9

Sekcja 1.2.5 dotycząca samozatrudnienia podaje wiele tez, na poparcie których nie przedstawiono
Ŝadnych danych ilościowych. Ocenia się jako słabą infrastrukturę usług na rzecz przedsiębiorców, nie
wskazując Ŝadnych danych porównawczych z innymi krajami UE. W jednym zdaniu konkurencja jest
czynnikiem destruktywnym, w innym konstruktywnym. Kwestie związane z „siecią profesjonalnych firm
wspierającą małe przedsiębiorstwa” stanowią jeden z fundamentów proponowanej w PO KL strategii.
Rekomendowane jest zatem rozbudowanie tego zagadnienia. 

Rekomendacja O-10

W  sekcji  1.2.6  („Rynek  pracy  na  obszarach  wiejskich”)  pojawia  się  wiele  pojęć  o  nieznanym
pochodzeniu.  Kategoria  „ludność  nie  związana  z  rolnictwem”  moŜe  obejmować  zarówno  osoby
nieposiadające na własność gruntów rolnych (bezrolne)  jak i  zatrudnione w rolnictwie,  jak i  osoby
zatrudnione w innych sektorach.  Czy osoby zwolnione  w ramach restrukturyzacji  PGR to ludność
związana, czy niezwiązana z rolnictwem. Rekomendowane jest uŜycie precyzyjnych pojęć.

Rekomendacja O-11

W przypadku uwzględnienia  Rekomendacji  1,  sekcja 1.2.7  („Wyzwania demograficzne”)  traci rację
bytu, poniewaŜ jest omówieniem Tabeli 1. Rekomendowane jest usunięcie całej sekcji przeniesienie
do  Wprowadzenia  akapitu:  „O ile  w chwili  obecnej  niski  wskaźnik  aktywności  nie  stanowi  –
wobec wysokiego poziomu bezrobocia – bariery dla wzrostu zatrudnienia,  to w przyszłości
moŜe się to zmienić. W chwili obecnej wskaźnik aktywności w grupie wiekowej 15–64 jest znacznie
poniŜej celu zatrudnieniowego Strategii Lizbońskiej (70 proc. w grupie wiekowej 15–64), co wskazuje
na to, Ŝe realizacja Strategii  wymaga wzrostu zarówno zatrudnienia,  jak i  aktywności.  Największy
wzrost aktywności moŜliwy jest przede wszystkim wśród osób starszych (po 45–50. roku Ŝycia,
a przed ustawowym wiekiem emerytalnym) i jest szczególnie poŜądany w kontekście starzenia
się społeczeństwa.”. 

Rekomendacja O-12

W sekcji  1.2.8 („Wyzwania  technologiczne”)  pojawiają  się dwa wzajemnie  sprzeczne stwierdzenia:
„niska świadomość społeczeństwa, w tym przedsiębiorców, w kwestii  doniosłości znaczenia badań
naukowych dla rozwoju kraju i budowy gospodarki opartej na wiedzy” jako bariera rozwoju B+R oraz
„nieadekwatny do potrzeb system finansowania B+R,”. Rekomendowane jest sprecyzowanie, czyich
potrzeb  –  jeśli  przedsiębiorców,  to  ich  potrzeby  kształtuje  ich  świadomość.  Poza  tym,  dla  celów
porównań  międzynarodowych  przytaczane  są  informacje  dotyczące  zatrudnienia  w  przemysłach  i
usługach wysokiej  techniki – średnia UE jest zdecydowanie powyŜej  porównywalnych statystyk  dla
Polski,  lecz  jeśli  weźmie  się  pod  uwagę  większe  kraje  członkowskie  (Wielka  Brytania,  Niemcy,
Francja,  Włochy,  Hiszpania),  róŜnic  praktycznie  nie  ma.  Co więcej,  zatrudnienie  w przemysłach  i
usługach  wysokiej  techniki  nie  stanowi  celu  Strategii  Lizbońskiej,  ani  Ŝadnego  z  dokumentów
strategicznych Polski w tym kontekście (NSS, SRK, KPD), co podwaŜa przydatność prezentowanych
porównań.  Rekomendowane  jest  lepsze  umotywowanie  kwestii  związanych  z  wyzwaniami
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technologicznymi pod kątem diagnozy mającej słuŜyć uzasadnieniu wydatkowania środków w ramach
EFS.

Rekomendacja O-13

W sekcji 1.2.9 („Mobilność a szara strefa”) pojawia się wiele stwierdzeń bez poparcia w danych oraz
wiele  nieoczywistych  hipotez  (np.  ułatwienia  w  prowadzeniu  przedsiębiorstw  mają  doprowadzić
rejestracji  takiej  działalności,  co  ma  doprowadzić  do  wzmoŜenia  konkurencji,  co  z  kolei  ma
doprowadzić do gwarantowania wysokiej jakości usług, co z kolei ma prowadzić do ograniczania pracy
nierejestrowanej). Do tego kontekstu nie odnosi się w Ŝadnym stopniu analiza SWOT ani strategia
(priorytety PO KL). Rekomendowane jest usunięcie tej  sekcji oraz przeniesienie do Wprowadzenia
zdań „Badanie GUS wykazało, Ŝe pracą nierejestrowaną zajmowało się w ciągu dziewięciu miesięcy
2004r.  1 317 tys. osób i Ŝe ta liczba była mniejsza od ustalonej w 1998 r. o ok. 100 tys. osób. Zatem w
okresie dekoniunktury nie zwiększyło się zainteresowanie wykonywaniem pracy na czarno. Motywem
podstawowym pracy na czarno (deklarowanym przez 57% pracujących w ten sposób) jest niemoŜność
zatrudnienia legalnego. Do pewnego stopnia pokazuje to, Ŝe determinacja do pracy zarobkowej jest
bardzo wysoka u części osób i Ŝe nawet są one gotowe podjąć pracę obarczoną wysokim ryzykiem,
byle ją w ogóle mieć.”.

Rekomendacja O-14

Sekcja 1.2.11 („Szkolenia jako sposób na restrukturyzacje”)  odwołuje się do instrumentu na rynku
pracy (kształcenia ustawicznego), a nie jakiegoś z wymiarów struktury rynku pracy. Rekomendowane
jest  przeniesienie  go  do  podrozdziału  „Inwestycje  w  kapitał  ludzki:  system  edukacji  i  szkoleń”.
Rekomendowane jest równieŜ połączenie wyników badań na podstawie BAED w podrozdziale 1.4 z
cytowanymi  statystykami w tej  sekcji.  Na str.  19  znalazło  się stwierdzenie  iŜ  proces adresowania
szkoleń  do  ponadprzeciętnie  wykształconych  pracowników  jest  „  przy  okazji  krokiem  w  kierunku
segmentacji  rynku”.  Stwierdzenie  to  nie  zawiera  przesłanek  do  określenia,  czy  autorzy  diagnozy
uwaŜają to za słabość (czy ewentualnie zagroŜenie) lub wprost przeciwnie. Nie ma równieŜ odwołania
do  tej  kwestii  w  analizie  SWOT,  co  pozwoliłoby  ocenić  celowość  tego  stwierdzenia.  Natomiast
zagadnienie to pojawia się w strategii (uzasadnienie Priorytetu II). Rekomendowane jest rozwinięcie
go. Pojawia się równieŜ stwierdzenie, Ŝe „trudno ocenić, czy w większym stopniu objęto [...]  grupy
wcześniej prawnie nie uczestniczące w kształceniu ustawicznym”. Wobec dostępności wyników badań
ewaluacyjnych projektów realizowanych przez PARP (działanie 2.3 SPO RZL) oraz w ramach APRP
(głównie  działania  1.2  i  1.3  SPO RZL)  moŜe ono  dziwić.  Rekomendowane jest  odwołanie  się  do
doświadczeń wdraŜania EFS w Polsce (moŜliwym rozwiązaniem jest zawarcie tych kwestii  w innej
części PO KL) => patrz Rekomendacja S-7 w sekcji poświęconej uwagom systemowym.

Rekomendacja O-15

Sekcja 1.2.12 wskazuje na problemy PSZ pomijając kwestie związane z niepublicznymi instytucjami
rynku  pracy.  Rekomendowane  jest  rozszerzenie  analizy  równieŜ  o  te  podmioty  =>  patrz
Rekomendacja S-5 w sekcji poświeconej uwagom systemowym.

Rekomendacja O-16

W  sekcji  1.2.13  na  str.21  pojawia  się  tytuł  „Efektywność  programów w opinii  pracowników PSZ”
podczas  gdy  w  rzeczywistości  omawiana  jest  skuteczność  tych  wyników.  Rekomendowana  jest
zmiana tego tytułu. Rekomendowane jest równieŜ zaktualizowanie (dostępne są juŜ dane za 2005r.
podczas gdy wykres dotyczy 2003r.) oraz skomentowanie wyników zaprezentowanych na Wykresie 7,
poniewaŜ róŜnice w skuteczności związane są nie tylko z samymi formami aktywizacji, lecz równieŜ z
grupami  docelowymi  (inne  osoby  kieruje  się  na  roboty  publiczne,  a  inne  otrzymują  poŜyczki  na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej). Na str. 22 pojawia się pojęcie efektywności netto –
rekomendowane jest wyjaśnienie tego terminu (wcześniej w diagnozie się nie pojawia). 

Rekomendacja O-17

Na str.  24  znalazł  się  wykres  o  błędnie  oznaczonej  osi  czasu  (Wykres  8).  Rekomendowane  jest
usunięcie tego uchybienia.

Rekomendacja O-18

Ze  względu  na  dostępność  danych  dotyczących  roku  2005  oraz  zmianę  wielu  trendów  w  ciągu
ostatniego  półtora  roku  rekomendowane  jest  zaktualizowanie  danych  w  sekcji  1.3.2  („Grupy
zagroŜone wykluczeniem społecznym”) szczególnie, Ŝe w sekcji tej nie mówi się o trendach. Punkt ten
zawierający  opis  grup  zagroŜonych  wykluczeniem  społecznym  obejmuje  (pobieŜnie  i  skrótowo)
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następujące  grupy:  osoby  długotrwale  bezrobotne,  osoby  niepełnosprawne,  dzieci  i młodzieŜ.
Przyporządkowanie  tych  akurat  grup  do  części  diagnozy  związanej  z wykluczeniem  społecznym
pozostawia wiele pytań – czy rzeczywiście wszyscy długotrwale bezrobotni (bez znaczenia czy nie
mają pracy kilkanaście miesięcy czy klika lat i jaka jest przyczyna długotrwałego bezrobocia), dzieci
i młodzieŜ,  a  takŜe  osoby  niepełnosprawne  (bez  względu  na rodzaj  niepełnosprawności  i  stopień
inwalidztwa)  w  całości  są  naraŜeni  na  wykluczenie?  Wydaje  się,  Ŝe  są  to  grupy  róŜnych  ryzyk
socjalnych, ale niekoniecznie zagroŜone wykluczeniem. Rekomendowane jest rozwaŜenie kwestii, czy
w punkcie tym nie  powinny zostać  zdiagnozowane  inne  grupy społeczne,  które w bardziej  realny
i powszechny  sposób  są  zagroŜone  procesami  ekskluzji,  takie  jak:  samotni  rodzice  (a nie  tylko
samotne matki jak jest w treści dokumentu na str.  23),  więźniowie  i osoby wychodzące z więzień,
osoby bezdomne, uchodźcy i  imigranci,  osoby w wieku niemobilności  zawodowej  (a nie jak jest w
treści dokumentu osoby starsze – np. str. 15), osoby uzaleŜnione od alkoholu i narkotyków, długotrwali
odbiorcy  pomocy  społecznej,  młodzieŜ  z  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  młodzieŜ  trudna
np. z zakładów  poprawczych,  młodzieŜ  ze  środowisk  zaniedbanych.  Patrz:  Rekomendacja  S-5  w
sekcji poświęconej uwagom systemowym.

Rekomendacja O-19

Na str. 23 stwierdzono, Ŝe do zadań ośrodka pomocy społecznej  naleŜy „zapewnienie dochodu na
poziomie interwencji  socjalnej” podczas gdy dochód zapewniany jest przez budŜet  państwa lub ze
środków  własnych  gminy  –  ośrodki  zajmują  się  tylko  przyznawaniem  prawa  do  świadczeń,  a
wypłacane  kwoty  nie  przechodzą  nawet  przez  ich  budŜety.  Rekomendowane  jest  uŜycie  bardziej
precyzyjnego sformułowania.

Rekomendacja O-20

Przy  omówieniu  instytucji  sektora  pozarządowego,  de  facto diagnoza  nie  odnosi  się  do  samych
instytucji,  ich  potencjału  i  dorobku,  lecz  do  mechanizmu podatkowego  „1%”  (bez  skomentowania
niskiej popularności tego rozwiązania). Rekomendowane jest uzupełnienie tego braku. 

Rekomendacja O-21

W  sekcji  1.3.4  („Instrumenty  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu”)  wobec  instrumentów
aktywizacyjnych pojawiają się równocześnie dwa przeciwstawne stwierdzenia. Na str. 28 znajduje się
ocena, iŜ ten „obszar został dobrze zinstrumentalizowany”,  a na str. 29 informuje się, iŜ większość
instrumentów jest  zaledwie  wdraŜana,  „dlatego  trudno  mówić  o ich  ostatecznej  efektywności.  Nie
ulega  równieŜ  wątpliwości,  Ŝe  ten  obszar  wymaga  dalszego  rozwoju  i  ciągłej  ewaluacji”.
Rekomendowane jest rozwinięcie obu stwierdzeń, by wyeliminować sprzeczność. Na str. 29 w części
poświęconej  instrumentom  opiekuńczo-wychowawczym  znajduje  się  zdanie  „Rozwój  usług
środowiskowych  dla  dzieci  (rodziny  zastępcze,  rodzinne  domy  dziecka)  w  znacznym  stopniu
ograniczają  proces  wykluczania  społecznego”,  które  jest  niejasne.  Rekomendowane  jest
przeformułowanie, uwzględniające kontekst EFS. 

Rekomendacja O-22

Sekcje 1.3.3  oraz 1.3.4  zawierają wiele  informacji  liczbowych  (liczba spółdzielni  socjalnych,  liczba
Centrów Aktywności  Lokalnej,  liczba CIS, KIS oraz WTZ i  ZAZ)  bez wskazania,  czy  skala ta jest
wystarczająca  wobec  wyzwań  i  na  jakie  bariery  napotykają  te  podmioty.  Rekomendowane  jest
odniesienie się do wyzwań, by uzasadnione było umieszczenie tych zagadnień w analizie SWOT oraz
strategii.

Rekomendacja O-23

W podrozdziale 1.4 zawarto Wykres 9, który w postaci linii ciągłych przedstawia poziom wykształcenia
róŜnych grup wiekowych. Wykres taki jest głęboko niepoprawny metodologicznie (w przypadku kaŜdej
z grup jest to  stan,  a nie  proces  pomiędzy grupami).  Rekomendowane jest zastosowanie wykresu
kolumnowego dla kaŜdej kategorii wiekowej. Poza tym, wykres przedstawia dane za 2002r. podczas
gdy dostępne są juŜ dane za rok 2005 – rekomendowane jest zaktualizowanie tych danych.

Rekomendacja O-24

W  sekcji  1.4.2  („Szkolnictwo  wyŜsze  i  nauka”)  znajduje  się  zdanie  „Celem  zwiększenia  jakości  i
dostępu do informacji  o systemie edukacji potrzebne jest takŜe powiązanie  danych z egzaminów i
sprawdzianów  z  danymi  zbieranymi  w  ramach  Systemu  Informacji  Oświatowej”.  Nie  jest  to
stwierdzenie  diagnostyczne  i  nie  pasuje  do  zagadnień  omawianych  w tej  sekcji,  a  związanych  z
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jakością  szkolnictwa  wyŜszego.  Rekomendowane  jest  ulokowanie  go  w  kontekście  informacji  i
systemie edukacji szkolnej.

Rekomendacja O-25

Dane w sekcji  1.4.3 („Szkolnictwo na poziomie podstawowym  i  średnim”) dotyczą  roku szkolnego
2003/2004, czyli przed rozpoczęciem wdraŜania EFS w Polsce, podczas gdy dostępne są juŜ dane na
rok  szkolny  2006/2007.  Rekomendowane  jest  zaktualizowanie  tych  danych  oraz  wyeksponowanie
dynamiki  zmian  w  kategoriach  liczbowych,  a  nie  tylko  stwierdzenia  ogólne  (jakiej  grupy  uczniów
dotyczą opisywane procesy i jak to się ma wobec prognoz sytuacji  na rynku pracy).  W kontekście
programowania EFS konieczne wydaje się równieŜ uwzględnienie kwestii związanych z programami
planowania  kariery  i  orientacji  zawodowej  w szkole  (Szkolne  Ośrodki  Kariery,  programy orientacji
zawodowej,  ewentualna  współpraca  z  PSZ).  =>  patrz  Rekomendacja  S-6  w  części  poświęconej
uwagom systemowym.

Rekomendacja O-26

Zagadnienia dotyczące edukacji przedszkolnej (sekcja 1.4.4) potraktowane są skrótowo i nie zawarto
tu Ŝadnych danych liczbowych dotyczących skali niedostępności opieki przedszkolnej w Polsce (tylko
ujęcie procentowe) – z punktu widzenia uzasadnienia dla interwencji w ramach EFS konieczne jest
ukazanie  bezwzględnej  skali  problemu  (liczba  dzieci,  które  nie  mogą  zostać  objęte  edukacją
przedszkolną przy obecnej infrastrukturze).

Rekomendacja O-27

Sekcja  1.4.5  („Kształcenie  ustawiczne”)  jest  potraktowana  niezwykle  skrótowo  i  powierzchownie,
prezentując dane bez wskazania ich metodologii. Rekomendowane jest wskazanie kontekstu celów
Strategii  Lizbońskiej  (cel  5.6%  dorosłych  osób  w  wieku  produkcyjnym  podnoszących  swoje
kompetencje  w  Polsce  wobec  12.5%  zapisanych  w  Strategii  Lizbońskiej)  oraz  porównań
międzynarodowych (jak na przykład w akapicie 19 „Uzupełnienia diagnozy”).

Rekomendacja O-28

Sekcja 1.4.6 („Przyczyny i  procesy”)  jest jedyną rzeczywiście diagnostyczną w całym dokumencie,
którego  nazwa  ma się  jednak  nijak  do  podrozdziału,  w  którym  się  znajduje  (przyczyny  i  procesy
inwestycji  w  kapitał  ludzki  i  systemu edukacji  i  szkoleń?).  W wielu  kwestiach  stawia  nieoczywiste
hipotezy, dla których brak potwierdzenia w dotychczasowych doświadczeniach. Przykładowo ostatni
akapit tej sekcji formułuje oczekiwanie, Ŝe emigracje w celach zarobkowych i edukacyjnych Polaków
oraz  fakt,  iŜ  część  uczniów  odbyła  kształcenie  w innych  systemach  szkolnych  (co  ma jak  dotąd
miejsce  niezwykle  rzadko),  „mają  szansę  przyczynić  się  do  poprawy  funkcjonowania  szkół”.  Nie
wskazuje się jednak na potencjalne kanały, którymi te zmiany miałyby się dokonać. Rekomendowane
jest usunięcie stwierdzeń o charakterze oceniającym oraz hipotez odnoszących się do przyszłości.

Rekomendacja O-29

Podrozdział  1.5  („Administracja  publiczna”)  we  wprowadzeniu  nie  zawiera  w  ogóle  umocowania
uzasadniającego umieszczenie  go  w diagnozie  PO KL.  Nie  są  wskazane  potrzeby,  ani  problemy
administracji publicznej w kontekście EFS. Rekomendowane jest uzupełnienie tego braku. W sekcji
1.5.1  („Zdolności  strategiczne  administracji  publicznej”)  brak jest wskazań na potencjalny kontekst
EFS.  Przykładowo:  badania  dotyczące  komunikacji  wewnątrz  urzędu  wskazują  na  skutek  (niski
poziom komunikacji), a nie przyczynę (niskie standardy komunikacyjne lub ich brak, hierarchiczność
administracyjna  w  miejsce  zarządzania  itp.)  oraz  wymagają  określenia  potencjalnych  narzędzi
wskazując na obszary interwencji. Uwagi dotyczące sprawności instytucjonalnej administracji (sekcja
1.5.2) oraz przejrzystości jej funkcjonowania (sekcja 1.5.2) są właściwie skonstruowane, ale odwołują
się do problemów i potrzeb w sferze legislacyjnej i regulacyjnej – nie interwencji w ramach EFS, co
podwaŜa sens zawierania ich w diagnozie społeczno-gospodarczej. Tego kontekstu najbardziej brak
w  przypadku  sekcji  poświeconej  systemowi  sądowniczemu  (sekcja  1.5.3).  Rekomendowane  jest
uzupełnienie tych braków.

Rekomendacja O-30

W  podrozdziale  1.6  („Współpraca  pomiędzy  administracją  publiczną,  a  organizacjami
pozarządowymi”) przytacza się definicję tych podmiotów, co zawęŜa całe zagadnienie współpracy z
instytucjami społeczeństwa obywatelskiego do kilku kategorii prawnych. Rekomendowana jest zmiana
w tytule na „organizacje obywatelskie” lub „instytucje społeczeństwa obywatelskiego” oraz usunięcie
tej  definicji  (szczególnie  wobec  częstych  zmian  w  ustawie  o  działalności  poŜytku  publicznego  i
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wolontariacie  w  kontekście  programowania  działań  na  okres  7-9  lat).  Poza  tym,  podrozdział  ten
przytacza niespójne i nieprawdziwe dane. Badania Stowarzyszenia KLON/Jawor wskazują na 5.4 mln
wolontariuszy,  wobec  2 mln tzw.  „stałych  wolontariuszy”  wymienianych  w diagnozie  – 2 mln osób.
Rekomendowane jest odwołanie się do realnej liczby wolontariuszy, spójnych z cytowanym badaniem
CBOS. W analizie organizacji pozarządowych nie wskazano w Ŝaden sposób na źródła finansowania
ich działalności oraz najistotniejsze bariery rozwojowe. Rekomendowane jest uzupełnienie tego braku.
=> patrz: Rekomendacja S-5 w sekcji poświęconej uwagom systemowym.

Rekomendacja O-31

Na  str.  47  w  dwóch  miejscach  wskazuje  się  na  wskaźnik  ogólnej  liczby  pielęgniarek  na  1000
mieszkańców, przy czym w tekście wynosi on 7.0 (osoby z prawem do wykonywania zawodu), a w
Tabeli 5 tylko 4.8 (osoby zatrudnione). Tekst w Ŝaden sposób nie odnosi się do tej rozbieŜności w
kontekście  postulowanego  deficytu  pracowników  w  tym  zawodzie.  Dla  całej  sekcji  1.7.2
rekomendowane jest wskazanie na kontekst EFS.

Rekomendacja O-32

Analiza  SWOT nie  jest  całkowicie  spójna  ze  strategią  (priorytetami).  Spójność  między  diagnozą
społeczno-ekonomiczną (część diagnostyczna PO KL) a strategią (priorytety)  zachwiana została w
przypadku  działań  związanych  z  adaptacyjnością  (brak  jakiegokolwiek  odniesienia  do  sektora
przedsiębiorstw  i  jego  deficytów  po  stronie  diagnozy)  oraz  działań  związanych  z  ludnością
zamieszkującą  obszary  wiejskie  (brak  po  stronie  strategii).  Rekomendowane  jest  rozbudowanie
analizy  SWOT o zagadnienia  związane  z adaptacyjnością przedsiębiorstw oraz sytuacją  na  rynku
pracy osób zamieszkujących obszary wiejskie.

10 Rekomendacje systemowe wobec diagnozy PO KL

Rekomendacja S-1

Konieczne jest zastosowanie ujęcia dynamicznego i pokazanie zmian na rynku pracy w kontekście
procesów  gospodarczych.  Przykład  takiego  ujęcia  prezentuje  rozdział  poświęcony  zastosowaniu
modelu przewag konkurencyjnych M. Portera w niniejszym raporcie (Rozdział 2). Niewątpliwą zaletą
podobnego  rozwiązania  byłoby  zawarcie  w  dokumencie  prognoz  i  trendów  o  charakterze
merytorycznym  (ekonomicznym),  a  nie  tylko  czysto  statystycznym  (jak  prognozy  demograficzne  i
rynku  pracy,  o  których  mowa  w  Rekomendacji  O-1).  Rekomendowane  jest  rozbudowanie
Wprowadzenia  do  diagnozy  o  taki  komponent.  Wskazane  jest  równieŜ  ujęcie  we  wprowadzeniu
problemów w skali bezwzględnej  (liczby osób lub instytucji),  a nie względnej  (odsetek), by w pełni
uzasadnić  poŜądaną  skalę  oddziaływania  i  wskazać  na  efekt  „dźwigni”  i  multiplikacji  moŜliwy  do
osiągnięcia dzięki współfinansowaniu w ramach EFS.

Rekomendacja S-2

Ze względu na wiele czynników wskazanych w rozdziale 3 („Analiza SWOT”) rekomendowane jest
zmodyfikowanie  obecnej  w  dokumencie  analizy  SWOT  przynajmniej  zgodnie  z  uwagami
szczegółowymi. Zastosowanie zaproponowanego uogólnienia zestawienia SWOT wraz z późniejszą
wzajemną  analizą  tych  czynników  niesie  za  sobą  dodatkową  korzyść  moŜliwości  realnego
wykorzystania  analizy  SWOT  do  uzasadnienia  zakresu  interwencji  i  definiowania  obszarów
priorytetowych, co jest poŜądane przez KE.

Rekomendacja S-3

Realizacja polityki równości płci została pominięta w diagnozie PO KL, a ma kluczowe znaczenie w
kontekście  podjęcia  zatrudnienia  lub  aktywności  zawodowej.  Chodzi  tu  o  powaŜne  potraktowanie
jednej  z  horyzontalnych  społecznych  polityk  UE,  a  mianowicie  gender  mainstreaming.
Rekomendowane jest rozbudowanie diagnozy sytuacji kobiet (szkic propozycji  zawarto w akapitach
67-74 „Uzupełnienia diagnozy” w niniejszym raporcie).

Rekomendacja S-4

Rekomendowane  jest  uwzględnienie  doświadczeń  z  wcześniejszej  realizacji  programów
aktywizacyjnych i reintegracyjnych oraz wdraŜania EFS w ciągu ostatnich dwóch lat.  Szkice takich
komponentów  zaprezentowane  zostały  na  końcu  diagnozy  sytuacji  kaŜdej  z  grup  docelowych
analizowanych  w  „Uzupełnieniu  diagnozy”  niniejszego  raportu  (akapity  15-16  dla  systemu  usług
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edukacyjnych i szkoleniowych, 64-66 dla młodzieŜy, 75 w przypadku kobiet, 80-85 dla osób w wieku
50+, 90 dla długotrwale bezrobotnych oraz 103 dla uchodźców, więźniów i opuszczających zakłady
karne –  przedstawiając doświadczenia SPO RZL w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi naleŜy
mieć  na  uwadze,  Ŝe  działanie  1.2  poświecone  przeciwdziałaniu  długotrwałemu  bezrobociu
obejmowało głównie  osoby bezrobotne od 1 do 12 miesięcy;  w tym sensie  doświadczenia  nie są
miarodajne dla grupy docelowej  omawianej  w diagnozie  PO KL oraz w „Uzupełnieniu diagnozy”  w
niniejszym  raporcie.  Nie  uwzględniono  w  diagnozie  PO  KL  wniosków,  jakie  płyną  z  raportów
ewaluacyjnych SPO RLZ z lat 2004-2005.

Rekomendacja S-5

Rekomendowana  jest  zmiana  konstrukcji  całego  rozdziału  1  tak,  by  odpowiadał  on  układowi
problemów i potrzeb, a nie obszarów problemowych. Przykładowo, prezentacja zagadnień związanych
z APRP powinna być osadzona w kontekście najwaŜniejszych problemów i ich skali na rynku pracy
(do  kogo  APRP  powinna  być  skierowana?),  czego  w  diagnozie  brakuje.  RozwaŜania  dotyczące
systemu edukacji i szkoleń nie mogą abstrahować od kwestii popytowych i podaŜowych rynku usług
szkoleniowych i kształcenia ustawicznego (teraz nieobecne w diagnozie, szkic zawarty w akapitach
17-31 „Uzupełnienia diagnozy” niniejszego raportu). 

W  PO KL  pominięto  praktycznie  skalę  problemów osób  niepełnosprawnych,  czyli  3.5  mln  grupę
pracowników. Nie określono równieŜ ani  problemów, ani  potrzeb (ani  ich skali)  dla innych grup w
trudnej  sytuacji  na  rynku  pracy  (w  tym:  długotrwale  bezrobotnych,  młodzieŜy,  grup
dyskryminowanych). Brak jest w ogóle odniesień do problemów i potrzeb osób w wieku 50+ (szkic w
akapitach  76-84),  do  których  odnosi  się  jeden  z  podstawowych  celów  Strategii  Lizbońskiej.  Te
wszystkie braki powinny zostać uzupełnione. 

Rekomendowane jest połączenie w jeden podrozdział zagadnień związanych z zakresem wykluczenia
społecznego  i  defaworyzacji  na  rynku  pracy (ze  względu  na  łączne  potraktowanie  tych  kwestii  w
strategii  oraz na  wyjątkowo silne  powiązanie  między  bezrobociem a wykluczeniem  społecznym  w
Polsce)  wraz  z  oceną  przydatności  poszczególnych  instrumentów  dla  aktywizacji  i  integracji
poszczególnych grup (szkic takiego komponentu zawiera cały podrozdział  5.2 niniejszego raportu).
PO KL nie moŜe i nie powinien być traktowany w kategoriach rozwiązania dla wszystkich problemów
społecznych i gospodarczych w Polsce. Kwestia bezdomności, uzaleŜnień i innych patologii wymaga
spójnej  i  zintegrowanej  polityki  na  poziomie  lokalnym,  regionalnym  i  centralnym,  dostosowanej
zarówno  do  specyfiki  jak  i  wyzwań.  Celem  fundamentalnym  EFS  jest  tworzenie  większej  liczby
lepszych  miejsc  pracy  i  w  tym  sensie  jest  to  instrument  przydatny  na  ostatnim  etapie  integracji
społecznej  grup defaworyzowanych.  Nie moŜe jednak stanowić  substytutu dla środków krajowych.
Dlatego  konieczne  jest  uzasadnienie  koncentracji  wsparcia  w  konkretnych  obszarach,  ale  przede
wszystkim określenie tych obszarów (w obecnej konstrukcji brak zarówno przesłanek do priorytetyzacji
jak i samych priorytetów). 

W  osobnym  podrozdziale  rekomendowane  jest  łączne  potraktowanie  problemów  i  potrzeb  słuŜb
zatrudnienia i pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem róŜnicy w optyce oraz moŜliwości
współpracy  na  poziomie  regionalnym  i  lokalnym  (szkic  zawiera  podrozdział  5.3.2  tego  raportu)  –
kwestie te powinny zostać ujęte w kontekście wsparcia dla promowania efektywności i skuteczności w
świadczeniu  usług  publicznych  (propozycja  diagnozy  problemów w akapitach  112-118 a potrzeb i
policy fields w akapitach 131-137). 

W przypadku omawiania instrumentów ich skuteczności oraz barier naleŜy wskazać na moŜliwości i
deficyty partnerów społecznych (w tym organizacji pozarządowych) w niezaleŜnym realizowaniu tych
działań  oraz  budowaniu  partnerstw  i  systemowych  rozwiązań  specyficznych  dla  beneficjentów  i
obszarów współpracy (szkic dotyczący potencjału znaleźć moŜna w akapitach 104-110 „Uzupełnienia
diagnozy”),  wyraŜając  tym  samym  na  poziomie  strategicznym  zobowiązanie  do  partnerskiego
traktowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Rekomendacja S-6

W „Uzupełnieniu  diagnozy”  w  akapitach  9-21  zawarto  polemikę z  danymi  oraz  tezami  zagadnień
dotyczących systemu edukacji w Polsce. PoniewaŜ wpływają one na zakres interwencji, postulując
wsparcie rozwoju instytucji o charakterze „watch dog” w obszarze oferty edukacyjnej i szkoleniowej a
takŜe explicite rozbudowanie kształcenia w okresie orientacji zawodowej w szkołach, rekomendujemy
Instytucji Zarządzającej ustosunkowanie się do nich w diagnozie. Poza tym, akapity 36-37 wskazują
jak potrzeby i  problemy w systemie edukacyjnym mogą zostać  przełoŜone na działania w ramach
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spójnego modelu,  jak równieŜ przedstawiają uzasadnienie dla objęcia tego obszaru interwencją w
ramach EFS.

Rekomendacja S-7

Diagnoza  powinna  się  odnosić  do  kwestii  związanych  z  wydatkami  przedsiębiorstw  na  szkolenia
pracowników  oraz  modelu  uczenia  się  przez  całe  Ŝycie  (LLL)  .  Diagnoza  nie  zawiera  Ŝadnych
odniesień dotyczących współpracy między przedsiębiorstwami a firmami szkoleniowymi i doradczymi.
Nie wskazano, Ŝe w kontekście EFS adaptacyjność przedsiębiorstw przekłada się przede wszystkim
na jakość kadr menedŜerskich (wraz z HRM) i umiejętność zarządzania strategicznego w polskich
przedsiębiorstwach. Braki te muszą zostać uzupełnione (szkic relacji  przedsiębiorstw z instytucjami
szkoleniowymi znaleźć moŜna w akapitach 26-31 oraz 25). Rekomendowane jest uzupełnienie tego
uchybienia w sposób gruntowny.

Rekomendacja S-8

W ramach PO KL, ani na poziomie diagnozy,  ani w analizie  SWOT ani w strategii  (priorytety)  nie
podnosi się kwestii związanych z elastycznością i tzw. modelem  flexicurity. Jest to jednak jedyna z
Wytycznych na Rzecz Zatrudnienia, które pominięto w PO KL, co wymaga uzasadnienia w diagnozie.

11 Uwagi generalne wobec diagnozy PO KL

Za część diagnostyczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na potrzeby tej analizy uznano część
diagnostyczną  (rozdział  1  PO  KL)  oraz  uzasadnienia  poszczególnych  priorytetów  w rozdziale  4).
Uwagi generalne dotyczą tych dwóch źródeł.

Uwaga 1

Programy operacyjne muszą wpisywać się w cele Strategii Lizbońskiej (przykładowo: celem polityki
zatrudnieniowej powinno być zwiększenie zatrudnienia i wskaźnika aktywności zawodowej,  poprzez
m.in.  działania  integracyjne  i  zmniejszanie  bezrobocia).  Taka optyka  musi  być  widoczna  w ujęciu
problemów w całym dokumencie.

Uwaga 2

W przypadku tworzenia programów operacyjnych na potrzeby EFS wskazane jest rozdzielanie trzech
części analizy: trendów i prognoz społeczno-gospodarczych, SWOT oraz analizy problemowej (ang.
policy fields). W pierwszej  części nie ma miejsca na rekomendacje, natomiast powinna dostarczać
podstaw dla stworzenia strategicznej analizy SWOT. Dopiero na jej podstawie definiuje się obszary
priorytetowe wraz z moŜliwym rekomendowanym zestawem rozwiązań i instrumentów. 

Uwaga 3

Ewaluacja ex ante ze swoim zakresem zadaniowym słuŜy określeniu, na ile adekwatnie i poprawnie
potraktowano poszczególne kwestie w projekcie programu operacyjnego – jeśli jakiegoś komponentu
w dokumencie brakuje, rolą ewaluatorów jest wskazać na ten brak, lecz nie uzupełniać go. Dlatego
Komisja Europejska rekomenduje, aby proces ewaluacji  ex ante rozłoŜyć na relatywnie długi okres
czasu (ok. 3 miesięcy) – co do zasady daje to czas niezbędny przyszłej Instytucji Zarządzającej do
samodzielnego uzupełnienia braków i skorygowania uchybień.

Uwaga 4

Część  diagnostyczna  powinna uwzględniać  róŜne scenariusze rozwoju  sytuacji  gospodarczej  i  ich
wpływ na rynek pracy.  Rekomendowane jest stosowanie modeli  makroekonomicznych do prognoz
wpływu  wydatków  z  róŜnych  źródeł  funduszy  strukturalnych.  Cytując  za  The  New  Programming
Period,  2007-2013:  Methodological  Working  Papers  Draft  Working  Paper  on  Ex  Ante  Evaluation
(wersja  z  października  2005):  “Strona  podaŜowa  modelu  powinna  uwzględniać  podstawowe
determinanty potencjału produktywności danej gospodarki. W szczególności uwagę naleŜy zwrócić na:
wpływ  funduszy  strukturalnych  oraz  Funduszu  Spójności  w  obszarach  interwencji  takich  jak
infrastruktura, kapitał ludzki, wydatki na badania i rozwój oraz inwestycje. [...]  Dla strony popytowej
modelu rozwaŜyć powinno się równania behawioralne konsumpcji prywatnej, oszczędności, wydatków
rządowych oraz wpływ importu oraz eksportu. Aby oszacować wpływ na poziom zatrudnienia model
powinien  obejmować  równieŜ  równanie  dla  rynku  pracy,  przedstawiające  popyt  i  podaŜ  lub  –
alternatywnie – równanie płac. [...] Wydatki rządowe naleŜy podzielić ze względu na ich potencjalny
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wpływ  na  potencjał  wzrostu  gospodarczego  oraz  modernizację  podaŜowej  strony  gospodarki.  [...]
NaleŜy  równieŜ  uwzględnić  wraŜliwość  otrzymywanych  wyników  na  wydatki  w  ramach  funduszy
strukturalnych oraz Funduszu Spójności jak równieŜ zmiany w polityce gospodarczej. Jeśli chodzi o
politykę monetarną, prognozowane hipotezy co do zmian muszą być spójne z polityką kursową oraz
polityką stóp procentowych, szczególnie w krajach, które nie przystąpiły do strefy euro. [...] Główne
zmienne,  których zachowanie  [model]  powinien objaśniać to: PKB, inwestycje,  zatrudnienie,  płace,
poziom cen, deficyt budŜetowy, import oraz eksport.”.

Uwaga 5

W  przypadku  prognozowania  danych  demograficznych  lub  makroekonomicznych,  w  momencie
pojawienia  się  nowych  danych  naleŜy  powtórzyć  prognozowanie  –  zastępowanie  danych
prognozowanych  danymi  obserwowanymi  w  tabeli  zawierającej  prognozy  jest  niepoprawne  z
metodologicznego punktu widzenia i mylące merytorycznie. 
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12 Uzupełnienie diagnozy

1. Zgodnie  z  wytycznymi  definicyjnymi  Komisji  Europejskiej,  diagnoza  społeczno-gospodarcza
powinna  odnosić  się  przede  wszystkim  do  najbardziej  palących  potrzeb  wewnętrznych  oraz
podstawowych  trendów zewnętrznych.  Przyjmując za punkt  wyjścia procesy wewnętrzne,  musi
perspektywicznie pozycjonować je w kontekście międzynarodowych zmian gospodarczych
w  okresie  programowania.  W  konsekwencji,  bez  analizy  przyczyn  obecnie  istniejących
nierówności  oraz zestawienia ich z dostępnymi narzędziami przeciwdziałania negatywnym
tendencjom na rynku pracy oraz w zakresie integracji społecznej trudno mówić o realnej ocenie
sytuacji w momencie rozpoczynania nowego okresu programowania. 

2. Bazując  na  tych  wytycznych  Komisji  Europejskiej  oraz  kierując  się  krajowymi  dokumentami
strategicznymi moŜna stwierdzić, Ŝe przy tworzeniu diagnozy społeczno gospodarczej na potrzeby
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki naleŜy koncentrować się na:

o Problemach, a nie na obszarach, w których występują
Bezrobocie oraz wykluczenie  społeczne są problemem dotykającym osób, a nie agregatów
makroekonomicznych lub demograficznych. Zbyt duŜa „odległość” od rynku pracy nie wynika
z samego faktu, Ŝe ktoś jest młodym, kobietą albo naleŜy do kategorii 50+, lecz z tego, Ŝe na
poziomie  indywidualnym,  w ich  społeczności  lokalnej,  z  powodu  wielowymiarowych
uwarunkowań niemoŜliwe  było  do  tej  pory  skuteczne  i  trwałe  znalezienie  zatrudnienia.  Co
bardzo istotne, trwałość naleŜy rozumieć nie w kategoriach jednego stałego miejsca pracy,
lecz  umiejętności  elastycznego  dostosowania  się  do  zmieniających  się  potrzeb  lokalnych
pracodawców. 
Mówiąc  o  problemie  bezrobocia  nie  da  się  zatem  uciec  od  zestawiania  grup  docelowych
o pewnych  wspólnych  cechach  definiujących  wymiary  trudnej  sytuacji  na rynku pracy oraz
instrumentów  adekwatnych  jej  rozwiązania.  Jeśli  działania  pro-zatrudnieniowe  mają  być
skuteczne,  muszą  przyjąć  zindywidualizowaną  orientację  na  bezpośredniego  beneficjenta.
Muszą  równieŜ  być  w pełnym  sensie  usługą  zatrudnieniową,  czyli  prowadzić  nie  tylko  do
wzrostu tzw. „zatrudnialności”, ale przede wszystkim do faktycznego zatrudnienia oraz realnej
reintegracji społecznej.

o Bezwzględnej, a nie relatywnej skali tych problemów;
Stopa bezrobocia na poziomie 16.8% nie oznacza, Ŝe dla nieco mniej niŜ jednej na sześć osób
w wieku produkcyjnym nie ma w Polsce pracy.  Stopa ta oznacza, Ŝe mowa o ok. 2.5 miliona
osób, które zarejestrowały się w urzędach pracy i spełnia ustawowe kryteria statusu osoby
bezrobotnej.  Stopa  ta  nie  uwzględnia  szacowanego  na  około  1 miliona 340  tys.  osób tzw.
„bezrobocia  ukrytego”  na  obszarach  wiejskich.  Stopa  ta  nie  uwzględnia,  faktu,  Ŝe  przy
ustawowym wieku emerytalnym na poziomie 60/65 średni wiek wyjścia kobiet z rynku pracy to
56 lat, a zaledwie 26% w wieku 50+/55+ jeszcze pracuje (przy celu Strategii Lizbońskiej na
poziomie 50%). Stopa ta nie uwzględnia równieŜ ok. 340 tys. kobiet, które nigdy nie pracowały
oraz ok. 350 tys. kobiet, których doświadczenie jest krótsze niŜ rok – obie grupy w badaniach
deklaratywnych byłyby gotowe podjąć zatrudnienie, lecz rejestracja w urzędzie pracy nie jest
przez nie postrzegana w kategoriach atrakcyjnej alternatywy. Stopa ta nie uwzględnia równieŜ
ok. 3,5 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce, z których aktywnych na rynku pracy jest
jedynie ok. 500 tys. przy rejestrowanej stopie bezrobocia na poziomie zaledwie 3%. 
W kontekście dynamicznym,  stopa bezrobocia rejestrowanego nie wskazuje równieŜ,  Ŝe  w
Polsce w kaŜdym roku w urzędach pracy około 1 mln spośród 2,5 mln wyrejestrowań rocznie
jest konsekwencją braku potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, przy czym ok. 900 tys. to
rejestracje ponowne.

o Skuteczności stosowanych instrumentów;
Zarówno polityka zatrudnieniowa, edukacyjna jak i polityka integracyjna kierować się powinny
dwiema naczelnymi zasadami: efektywności kosztowej (ang. value-for-money) oraz kierowania
interwencji  w  obszary  najbardziej  jej  wymagające  (ang.  strategic  approach).  Te  zasady
wymagają zastosowania skuteczności jako kryterium stopnia realizacji prowadzonych działań
oraz  zdefiniowania  miar  efektywności  w  sposób  umoŜliwiający  realną  ocenę  stosowanych
instrumentów oraz ich ciągłą modyfikację.
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3. Jak się wydaje działania realizowane w tym obszarze  w obecnym okresie programowania nie
wywierają praktycznie Ŝadnego wpływu na zasób siły roboczej – pomimo poprawy koniunktury i
spadającego  bezrobocia,  współczynnik  aktywności  zawodowej  pozostaje  na  niezmienionym
poziomie, co przedstawiamy w tabeli poniŜej. 

III kwartał 2004
(początek realizacji EFS
w okresie 2004-2006)

Kategoria
I kwartał 2006

(początek programowania realizacji
EFS na okres 2007-2013)

54,9% Współczynnik aktywności zawodowej 53,9%
45,1% Wskaźnik zatrudnienia 45,2%
14,058 mln Liczba osób pracujących 14,189 mln
3,081 mln Liczba osób bezrobotnych 2,708 mln
18% Stopa bezrobocia 16%
14,057 mln Liczba osób biernych zawodowo 14,478 mln
37,3% Stopa bezrobocia młodzieŜy (do 24 roku Ŝycia) 35,2%

Źródło: GUS

4. W powyŜszym zestawieniu, w kategoriach agregatów, przy spadku bezrobocia o 380 tys. osób,
liczba osób pracujących wzrosła o zaledwie 130 tys. osób – pozostali zasilili szeregi osób biernych
zawodowo (przyrost o ponad 400 tys.  osób). W miesięcznych badaniach przepływów na rynku
pracy w ostatniego półtora roku średnio aŜ ok. 21% odpływu z bezrobocia ma miejsce w kierunku
dezaktywizacji i opuszczania rynku pracy.

5. PoniewaŜ jednak doświadczenie wdraŜania EFS w Polsce obejmuje jak na razie zaledwie dwa
lata,  bardziej  właściwym  kontekstem wydaje  się  analiza  trendów długookresowych  w zakresie
stopy  aktywności  zawodowej,  zatrudnienia  oraz  bezrobocia  w  Polsce.  Wskaźnik  aktywności
zawodowej dla osób w wieku 15-64 lata zmniejszył się w latach 1992-2006 o ponad 15 punktów
procentowych – z 69,5% do 53,9%, dając najniŜszy dla wszystkich krajów Wspólnoty odsetek
osób pracujących.  Co więcej,  jak  wskazuje prognoza rynku pracy dla  osób w wieku lat  15-64
pochodząca z Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, o ile moŜna liczyć na stopniowe obniŜanie
się stopy bezrobocia, wskaźnik aktywności zawodowej oraz zatrudnienia pozostaną w najbliŜszej
perspektywie finansowej na zasadniczo niezmienionym poziomie (przedstawia to wykres poniŜej).
Stawia to pod powaŜnym znakiem zapytania osiągnięcie przez Polskę celów Strategii Lizbońskiej,
czyli wskaźnika aktywności zawodowej na poziomie 70% (w tym 50% dla grupy 50+).

Wykres 1. Aktywność zawodowa w Polsce (osoby w wieku 15-64)
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Źródło: GUS
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6. Innym wymiarem tego problemu jest zróŜnicowanie regionalne kwestii związanych z sytuacją na
rynku pracy. ZróŜnicowanie stóp bezrobocia na poziomie województw to ok. 200% (przedstawia to
schemat poniŜej), podczas gdy mierzone na poziomie powiatów wynosi aŜ 800% (!), przy czym ta
proporcja jest względnie stała w czasie. Warto podkreślić, Ŝe względnie niskie stopy bezrobocia w
województwach  „ściany  wschodniej”  nie  są  przejawem  dobrej  sytuacji  na  rynku  pracy  w tych
regionach,  lecz  konsekwencją  niskiej  stopy  aktywności  zawodowej  w  tych  regionach  i
nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie (tzw. ukryte bezrobocie). 

Źródło: GUS

7. Celem polityki  spójności UE jest stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie  nowych
miejsc pracy.  Dla osiągnięcia tych  celów stworzono dwa podstawowe instrumenty:  EFRR oraz
EFS. W przypadku krajów takich jak Polska, czyli objętych tzw. Celem 1, wydatki w ramach EFRR
z całą pewnością wygenerują nowe miejsca pracy oraz podniosą generowany PKB. W kontekście
powyŜszych danych oznacza to, Ŝe w kategoriach dynamicznych w perspektywie finansowej 2007-
2013  moŜliwe  są  następujące  zasadnicze  rozwiązania.  Pierwszym  jest  scenariusz  rozwoju
równowaŜny jest z realnym zwiększeniem stopy aktywności zawodowej i włączaniem róŜnych grup
społecznych do rynku pracy, co oznacza modyfikację:

(1) systemu pomocy społecznej w kierunku aktywnej integracji, 

(2) systemu usług  rynku pracy w kierunku stymulowania  realnego zatrudnienia,  a nie jedynie
zatrudnialności (rola aktywnego pośrednictwa pracy), 

(3) systemu  edukacji  szkolnej  w  kierunku  zwiększenia  świadomości  absolwentów  oraz
adaptacyjności  programów  nauczania  do  potrzeb  pracodawców  oraz  spójnego  modelu
kształcenia  ustawicznego  obejmującego zarówno  finansowanie  jak  i  kształtowanie  postaw
pracowników i pracodawców. 

8. Alternatywą  jest  scenariusz  stagnacji,  zakładający  stopniowe  zmniejszenie  stopy  bezrobocia
poprzez  działania  aktywizacyjne  oraz  utrwalenie  bezradności,  podtrzymywanie  mechanizmów
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dezaktywizujących  i  prowadzenie  pasywnej  polityki  społecznej  (w  szczególności  zaś  polityki
edukacyjnej).

9. Realizacja któregoś ze scenariuszy nie jest w tym ujęciu uwarunkowana procesami zewnętrznymi,
lecz moŜliwościami zmian w procesie prowadzenia polityki społecznej (w tym: polityki zatrudnienia
oraz polityki edukacyjnej). Realizacja scenariusza rozwoju wymaga dostrzeŜenia i uwzględnienia
w  rozwiązaniach  instytucjonalnych  róŜnorodnych  grup  społecznych:  zarówno  tych,  które  są
zasobem  najłatwiejszym  do  mobilizacji  (np.  wykształcona  młodzieŜ),  jak  i  tych,  które  są
wykluczone zarówno z rynku pracy jak i społeczeństwa. 

10. Powrót do zatrudnienia, w zaleŜności od grupy społecznej i indywidualnych predyspozycji moŜe
odbywać  się na dwa sposoby – integracji  ze  społeczeństwem poprzez pracę (programy rynku
pracy)  lub  integracji  z  rynkiem  pracy  poprzez  społeczeństwo  (więzi  społeczne,  świadomość
społeczna,  wsparcie  społeczne,  lokalne,  oddolne  inicjatywy).  W  tym  kontekście,  w
przeciwdziałaniu  bezrobociu  (m.in.  wśród  młodzieŜy,  gdzie  jest  ono  dwukrotnie  wyŜsze  niŜ
bezrobocie w gospodarce ogółem), w szczególności zaś w kształtowaniu społecznej świadomości
związków pomiędzy postawą Ŝyciową,  kompetencjami oraz szansami na rynku pracy, istotną a
niedostrzeŜoną rolę odgrywa system edukacyjny. 

11. Podobnie niedostrzeŜony pozostaje potencjał, jaki wynika z aktywnej roli partnerów społecznych
(tych  tradycyjnych  jak  pracodawcy  i  związki  zawodowe  oraz  obywatelskich,  jak  organizacje
pozarządowe)  w  procesie  dialogu  społecznego  oraz  kształtowaniu  kultury  odpowiadania  na
potrzeby społeczne na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym, a gdzie celem nadrzędnym
powinno być wypracowywanie i stosowanie rozwiązań o najwyŜszej skuteczności i efektywności.

12. Zgodnie z wnioskami analizy M. Portera oraz naszkicowaną analizą scenariuszową kluczowymi
obszarami pogłębionej diagnozy zmierzającej do określenia realnych problemów i potrzeb powinny
być:  model  kształcenia,  niewykorzystywane  zasoby  pracy  oraz  warunki  dla  zapewniania
efektywności.

13 Kompleksowy model budowania kompetencji 

13. W ciągu  ostatnich  lat  bardzo  wiele  zmieniło  się  w systemie  edukacyjnym  w Polsce.  Reforma
systemu  szkolnego  objęła  likwidację  ośmioletnich  podstawówek  oraz  szkół  zawodowych  oraz
wprowadziła poziom gimnazjalny oraz licea profilowane i zawodowe (upowszechnienie egzaminu
maturalnego).  W ciągu ostatnich 14 lat  dzięki wielkiej  dynamice powstawania prywatnych szkół
wyŜszych  podwoił  się  równieŜ  odsetek  osób  z  wyŜszym  wykształceniem  (przy  niewątpliwie
rosnącej dysproporcji między jakością oferty studiów dziennych na uczelniach o wysokiej renomie
oraz jakością oferty zajęć w trybie niestacjonarnym w powstających i rozwijających się szkołach
prywatnych). Taki skok w poziomie wykształcenia oraz szóste miejsce na świecie pod względem
liczby  studentów  na  1000  mieszkańców  mogło  się  dokonać  tylko  dzięki  zmianom  postaw
edukacyjnych Polaków, którzy w coraz większym stopniu widzą w wykształceniu szansę dobrego
ulokowania się na rynku pracy. 

14 Dotychczasowy dorobek i wyzwania

14. Mimo  spektakularnych  osiągnięć  w  dziedzinie  szkolnictwa  wyŜszego,  moŜna  zidentyfikować
szereg  problemów,  z  którymi  boryka  się  system  edukacji  i  kształcenia  pozaszkolnego.  Wśród
najwaŜniejszych  zadań  stojących  przed  polityką  edukacyjną  oraz  całym  sektorem  edukacji  i
szkoleń moŜna wymienić: 

• właściwą reakcję na zmiany demograficzne – prognozy demograficzne wskazują na dalszy
gwałtowny  spadek  liczby  uczniów  w szkołach  poszczególnych  szczebli  oraz  wzrost  liczby
osób w wieku zagroŜonym dezaktywizacją zawodową;

• konieczność  wyposaŜenia  absolwentów  szkół  wszystkich  poziomów  w  umiejętności  lepiej
odpowiadające potrzebom rynku pracy, w tym takie umiejętności społeczne jak gotowość do
ciągłego samokształcenia i  do pracy w grupie, umiejętność poruszania się po rynku pracy,
biegłość  w  dziedzinach  ścisłych  i  technicznych,  informatycznych  oraz  technologiach
informacyjnych;
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• powiązanie  szkół,  ich  programów  badań  i  nauczania  z  przedsiębiorstwami  –  dotyczy  to
szczególnie szkół wyŜszych oraz szkół o profilu przygotowania do zawodu;

• dostarczenie przyszłym uczniom i studentom rzetelnej wiedzy o perspektywach dalszej kariery
związanych  z  wyborem  określonego  typu  szkół  czy  kierunków  kształcenia  –  wymaga  to
odpowiedniego  badania  wpływu  róŜnych  ścieŜek  edukacyjnych  i  szkoleń  na  dalsze  losy
absolwentów i upowszechniania wyników tych badań;

• konieczność  aktualizowania/zmian  kwalifikacji  osób  pracujących  i  mogących  potencjalnie
pracować, co szczególnie dotyczy grup wiekowych 50+/55+ o kwalifikacjach niŜszych niŜ w
innych grupach wiekowych (i niŜszym poziomie wykształcenia) – działania muszą dotyczyć
zarówno  kształtowania  popytu  na  usługi  szkoleniowe  jak  i  poprawy  funkcjonowania  rynku
szkoleń;

• znalezienie  właściwej  równowagi  między  szkolnictwem  zawodowym  a  ogólnokształcącym
w celu uniknięcia zapaści kształcenia zawodowego – dysproporcja w wynikach maturalnych
szkół  ogólnokształcących  oraz  szkół  przygotowujących  do  zawodu  wskazuje  na  ogromne
zróŜnicowanie poziomu oferty edukacyjnej na niekorzyść liceów profilowanych i zawodowych;

• wzmacnianie  mechanizmów wpływających  na zmniejszanie  róŜnic  w dostępie  do wysokiej
jakości  edukacji,  w  tym  upowszechnienie  edukacji  przedszkolnej  wśród  dzieci  z  rodzin  o
niskim  kapitale  społecznym  -  wyniki  egzaminów  zewnętrznych  (po  szkole  podstawowej,
gimnazjum  oraz  matura)  potwierdzają  regionalne  zróŜnicowanie  osiąganych  wyników,
wyraźny jest podział  miasto/wieś,  a tereny o niŜszych osiągnięciach edukacyjnych na ogół
pokrywają  się  z  obszarami  o  duŜym  bezrobociu  i  historii  rozpowszechnienia  rolnictwa
uspołecznionego;

• szczególnie  poza  obszarami  miejskimi,  szkoła  powinna  mieć  charakter  coraz  bardziej
wielofunkcyjny,  elastycznie  reagując  na  konieczność  niesienia  dodatkowych  usług
społecznych (ośrodek aktywności i integracji);

• wykorzystanie  ogromnego  zasobu  informacji  o  funkcjonowaniu  systemu  szkolnego
dostarczanego przez wyniki egzaminów zewnętrznych do programowania i poprawy polityki
edukacyjnej (m.in. obliczanie i upowszechnianie informacji o wartości dodanej szkół).

15. Nie są to tezy nowe – funkcjonują w ekspertyzach i dokumentach strategicznych od 1999r., czyli
od momentu wprowadzenia reformy edukacyjnej w Polsce. Wydaje się jednak, Ŝe większość z
nich  nie  znajduje  odbicia  w  realizowanej  polityce  edukacyjnej.  RównieŜ  działania  w  ramach
SPO RZL  w okresie  2004-2006  miały  się  odnosić  do  tych  tendencji,  wspierając  aspiracje
edukacyjne osób pracujących (działanie 2.3), infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (działanie 2.2), oraz model uczenia się przez całe Ŝycie i upowszechnienia
edukacji  (działanie  2.1).  Jeśli  jednak  przyjrzeć  się  głębiej  tym  procesom,  juŜ  na  podstawie
kwartalnych sprawozdań Instytucji Zarządzającej z realizacji SPO RZL ujawniają się następujące
obserwacje:

• wsparcie  aspiracji  edukacyjnych  osób  pracujących  skoncentrowało  się  na  studiach
podyplomowych  (w  tym  studiach  MBA),  skierowanych  do  pracowników  dynamicznych  i
względnie duŜych korporacji (głównie międzynarodowych) umoŜliwiając nie tyle podniesienie
poziomu  kapitału  ludzkiego,  co  dofinansowanie  uczelni  wyŜszych  prowadzących  takie
programy i wcześniej napotykających ewidentną barierę popytu przy oferowanych cenach;

• infrastruktura  szkół  utoŜsamiana  jest  z  wyposaŜeniem  ich  w  sprzęt  komputerowy  oraz
ewentualnie  dostęp  do  Internetu  –  o  ile  rzeczywiście  w  dobie  „globalnej  wioski”  takie
wyposaŜenie  moŜe  sprzyjać  podniesieniu  umiejętności  uczniów,  nie  zastąpi  ono  pracowni
biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych ani infrastruktury sportowej;

• za zakupem sprzętu komputerowego do szkół w niewystarczającym stopniu poszły szkolenia
dla  pedagogów  z  samej  obsługi  komputera  oraz  technik  wykorzystania  ICT  w  procesie
uczenia (nawet na uczelniach wyŜszych są to działania marginalne, w ramach działania 2.2
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łącznie objęto ok. 8% kadry nauczycielskiej, czyli 48 000 osób, lecz nie zmierzono w Ŝaden
sposób realnego oddziaływania tych szkoleń na sposób nauczania);

• projekty  i  konkursy  w  ramach  działania  2.1  dotyczyły  upowszechnienia  przedszkoli  (jak
najbardziej zasadne) oraz masowo realizowanych projektów rozwojowych dla szkół (zasadne,
lecz  nie  przy  takim  sposobie  realizacji)  –  pominięte  zostały  w  ogóle  działania  dotyczące
kształcenia ustawicznego wpisanego w to działanie.

16. Obserwacje te wskazują, Ŝe obecny okres programowania w zasadzie nie został wykorzystany dla
poprawy jakości kształcenia i kapitału ludzkiego w Polsce.

15 Skala kształcenia ustawicznego dla rynku pracy

17. Kształcenie  dorosłych,  nastawione  na usprawnienie  rynku  pracy,  czyli  lepsze  dostosowywanie
zasobów  ludzkich  do  potrzeb  gospodarki,  obejmuje  róŜnorodne  treści  i  zadania.  Istotnym
warunkiem  wspierania  zmian  zawodowych  jest  istnienie  standardów  kwalifikacji  zawodowych,
powstających w oparciu o analizę wymagań na konkretnych stanowiskach pracy, u pracodawców.
(obejmują obecnie nieco ponad 200 zawodów). WaŜnym składnikiem edukacji zawodowej są teŜ
modułowe programy szkolenia zawodowego, niosące uczestnikom szkoleń szerokie umiejętności,
przydatne dla wykonywania róŜnych zawodów. 

18. Podstawowym problemem edukacji ustawicznej jest odpowiednie dopasowanie programowe – tak,
by  z  jednej  strony  pracownicy  uzyskiwali  kluczowe  zdefiniowane  w  dokumentach  UE
kompetencje4, z drugiej zaś doskonalili swoje umiejętności zawodowe zmieniając je w odpowiedzi
na potrzeby własne i  rynkowe.  Przy olbrzymich brakach jakościowych polskich zasobów pracy
(luka edukacyjna o charakterze cywilizacyjnym) za rozwój zarówno kwalifikacji praktycznych, jak i
kluczowych  kompetencji  –  powinni  w  obecnej  fazie  odpowiadać  wszyscy  partnerzy  procesu
uczenia  się  przez  całe  Ŝycie,  a  takŜe  instytucjonalnie  -  wszystkie  podmioty  rządowe  i
samorządowe. Dobrą podstawę do takich działań stanowi Strategia Kształcenia Ustawicznego.

19. Mimo trudności metodologicznych, moŜna podać kilka parametrów oceniających poziom udziału
Polaków w edukacji ustawicznej:

• Z ostatniego pełnego BAED (GUS) wynika, iŜ w kształceniu ustawicznym (szeroko pojętym)
uczestniczyło  35%  spośród  aktywnych  zawodowo  w  wieku  25-64  lata  (przy  średniej  UE
w owym momencie – ok. 42%).

• Z danych za 2003 rok (MGPiPS) wynika, Ŝe szkoliło się ok. 15 – 18% pracujących w formach
zorganizowanych.

• Z deklaracji o korzystaniu z róŜnych form kształcenia ustawicznego w populacji od 15 roku
Ŝycia w latach 2000 oraz 2005 (badania Instytutu Zarządzania i Obserwatorium Zarządzania)
wynika, iŜ liczba szkolących się wzrosła z 12% do 24%, przy czym wzrost ten wynika z tego iŜ
nowe osoby wchodzące na rynek pracy szkolą się o wiele intensywniej – popyt pracowników
na  szkolenia  nie  zmienia  się  u  osób  w  czasie,  lecz  młodsze  grupy  wiekowe  zgłaszają
zapotrzebowanie częściej i równieŜ częściej są skłonne współfinansować szkolenia. 

• Z  danych  dotyczących  udziału  dorosłych  (całej  populacji  w  wieku  25  –  60/65  lat)
w szkoleniach wynika, iŜ wskaźnik ten dla Polski wynosi (2004 r.) – 5,6%, przy średniej w UE -
9,9%, oraz celu wyznaczonym  przez Strategię Lizbońską  na rok 2010 – 12,5%5.

20. Bez względu więc na źródło i  charakter danych,  stopień uczestnictwa polskich zasobów pracy
w edukacji  ustawicznej  jest  niski.  JeŜeli  do tego obrazu dodać jeszcze dane o średniej  liczbie
godzin szkolenia na osobę (wtedy tracą na znaczeniu szkolenia administracyjnie obowiązkowe,
typu bhp), to Polska ze wskaźnikiem – 26 godzin i udziałem dorosłych w szkoleniach na poziomie
5,6% sytuuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie (pod względem szkoleń dla osób o
niskich kwalifikacjach: na ostatnim wśród UE 25).

4 Porozumiewanie się w języku ojczystym i obcych, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, a takŜe
zdolność uczenia się, przedsiębiorczość, ekspresja kulturalna oraz kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne
oraz obywatelskie
5 Przodują takie kraje, jak: Szwecja (30%), Dania (27%), Wielka Brytania (21%), Holandia (17%), czy spoza UE: Norwegia
(ok.20%), Islandia ( 32%),a wśród nowych krajów członkowskich Polskę w tym rankingu wyprzedzają: Słowenia (17%), Cypr
(10%), Łotwa (prawie 10%), Litwa (7%), Czechy (prawie 7%).

XLVIII



16 Problemy związane z systemem kształcenia w Polsce

21. Zdaniem ekspertów największym problemem związanym z systemem kształcenia pozaszkolnego
(i  uniwersyteckiego)  nie  są  kwestie  związane  z  niskim  odsetkiem  osób  podnoszących  swoje
kompetencje, lecz z brakiem przejrzystości oferty szkoleniowej i akademickiej. Skok w liczbie szkół
wyŜszych,  który dokonał  się po 1989r.  wskazuje jednoznacznie  z jednej  strony na  zamroŜone
wcześniej i niewykorzystywane zasoby edukacyjne w systemie państwowym, a z drugiej na wzrost
zapotrzebowania  na  tego  typu  usługi.  Wskazuje  się  często  na  konieczność  realnego
wprowadzenia systemu akredytacji,  by umoŜliwić ocenę jakości oferty edukacyjnej i eliminować
drogą administracyjną podmioty nieskłonne do poprawy jakości nauczania. Kluczowe są tu jednak
dwie kwestie. 

22. Po pierwsze, studenci (w tym często osoby dorosłe i pracujące, studiujące w trybie wieczorowym
lub  zaocznym  –  ponad  55% studentów ogółem)  pomimo faktu,  iŜ  proces  ten  trwa  juŜ  15  lat
najwyraźniej  nie  są  w  stanie  właściwie  ocenić  jakości  tej  oferty  sami  lub  uwaŜają  ją  za
wystarczającą  –  wystarczającą  z punktu  widzenia  potrzeb  pracodawców.  Wskazuje  się  na
nadreprezentację  niektórych  kierunków  (ekonomia,  administracja,  pedagogika)  i
niedoreprezentację innych (inŜynieryjno-techniczne, informatyczne). Oznacza to, Ŝe wcześniejsze
etapy  edukacji  (w  tym  równieŜ  doświadczenie  zawodowe)  nie  dostarczyły  im  kompetencji
wystarczających do ocenienia jakie studia podjąć (ze względu na tematykę) i gdzie studiować (ze
względu  na  jakość).  Nie  dostarczyły  równieŜ  kompetencji  pozwalających  na  ocenienie
przydatności tych studiów z punktu widzenia końcowych odbiorców, czyli pracodawców.  System
prywatnych szkół wyŜszych obciąŜony jest oczywiście pewną inercją i jeśli moŜe wciąŜ oferować
miejsca na kierunkach „modnych” w przeszłości, będzie to robił. Jednak to nie uczelnie się „mylą”
– one odpowiadają jedynie na zgłaszane na rynku zapotrzebowanie. 

23. Po  drugie,  wbrew  pozorom  często  wykształcenie  zdobywa  się  w  celu  uzyskania  dostępu  do
uprawiania pewnych zawodów.  Przykładowo,  bez wykształcenia prawniczego nie moŜna pełnić
funkcji notariusza, a bez wykształcenia ekonomicznego zdobyć uprawnień głównego księgowego.
Stąd,  widząc się w jakimś zawodzie,  studenci  często warunkują wybór  kierunku wykształcenia
ograniczeniami  prawnymi.  Funkcjonują  jednak  w  bardzo  zmiennym  systemie  prawnym  –  w
przypadku ubiegania się o uprawnienia głównego księgowego od niedawna nie wystarczy dyplom
magistra ekonomii – musi on pochodzić ze szkoły posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu
doktora,  przy  czym  w  Polsce  są  tylko  trzy  takie  prywatne  placówki.  Do  uprawiania  zawodu
informatyka nie potrzeba wykształcenia w tym kierunku, lecz certyfikatów zawodowych – stąd dla
osoby  zainteresowanej  taką  karierą  racjonalne  wydaje  się  zdobywanie  kompetencji  w  tym
obszarze  poza  systemem  uczelni  wyŜszych  przy  jednoczesnym  budowaniu  kwalifikacji
menedŜerskich, dzięki studiom o tym właśnie ukierunkowaniu. 

24. Tak więc o ile z całą pewnością moŜna się zgodzić co do stwierdzenia, Ŝe brak jest przejrzystości
w  ofercie  edukacyjnej  uczelni  wyŜszych,  o  tyle  moŜna  polemizować  z  wiarą,  Ŝe  Państwowa
Komisja  Akredytacyjna  moŜe  ten  problem  rozwiązać.  Konieczne  wydają  się  działania
zwiększające  poziom  zrozumienia  oferty  edukacyjnej  a  takŜe  –  równolegle  –  kompetencje
pozwalające na świadome planowanie rozwoju własnej kariery.

25. Istotnym kontekstem dla rozwaŜań poświęconych kształceniu ustawicznemu jest sytuacja osób w
starszych  grupach  wiekowych.  Szkolą  się  głównie  młodzi  pracownicy  o  relatywnie  wysokim
poziomie wykształcenia, podczas gdy największa luka kompetencyjna dotyczy osób z kategorii
45+.  Problemowi  temu  jednak  łatwo  byłoby  zaradzić  –  wystarczyłoby  przewidzieć  dodatkową
ofertę szkoleniową dla tej grupy wiekowej (tak jak ma to miejsce w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy). Fakty są jednak takie, Ŝe tylko 28% osób aktywnych zawodowo brało
udział w szkoleniach w roku 2005, a 50% w ogóle nie jest zainteresowane dalszym rozwojem.
Działania  obecnie  prowadzone  w duŜej  mierze  docierają  do  osób,  które  w  przynajmniej  w
minimalny  sposób  są  aktywne  jeśli  chodzi  o swój  rozwój.  Jak  wskazują  badania,  w  47%
przypadków decyzję  o  przeprowadzeniu/zakupieniu  szkolenia  podejmują  właściciele/dyrektorzy
przedsiębiorstw,  a  nie  działy  HR  (często  nieobecne  lub  skoncentrowane  na  administracji
płacowej).  I  ci  właśnie  decydenci  mogą  nie  być  zainteresowani  podnoszeniem  kwalifikacji
starszych pracowników, nawet jeśli koszt szkoleń praktycznie w całości pokrywają środki EFS. 

26. Warto równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe ponad dwukrotnie niŜszy jest w Polsce niŜ w UE odsetek firm
wskazujących  brak  czasu  pracowników jako  powód  braku korzystania  ze  szkoleń  (najczęściej
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podaje się odpowiednie kwalifikacje oraz koszt szkolenia – 57% i 20% odpowiednio). Wskazuje to
na większą efektywność w zarządzaniu  zasobami ludzkimi  w UE, a takŜe na niewykorzystany
potencjał  kapitału ludzkiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  MoŜe to wynikać z mało
elastycznego  prawa  pracy,  które  uniemoŜliwia  optymalizację  zatrudniania  albo  z
niewystarczających  umiejętności  zarządzania  zasobami  ludzkimi  wśród  menedŜerów.  Firmy
polskie  w  porównaniu  z  firmami  z  innych  krajów  europejskich  więcej  czasu  poświęcają  na
szkolenia techniczne, związane z aspektami produkcji i szkolenia z zakresu rachunkowości. Ten
zakres  tematyczny  jest  konieczny  do  poprawnego  wykonywania  zadań  operacyjnych  oraz
uaktualniania informacji na temat zmian prawnych. Ograniczone środki polskich przedsiębiorstw
nie pozwalają im na poświęcanie większej liczby godzin na inne potrzebne szkolenia.

27. NajwaŜniejszą cechą decydującą o wyborze szkolenia powinna być jego jakość, której najlepszym
wyznacznikiem jest doświadczenie i wykształcenie trenerów. Od ceny uzaleŜniają natomiast swój
wybór  w  większym  stopniu  firmy  mniejsze  (ok.  80%  przedsiębiorstw)  niŜ  duŜe  (ok.  10%
przedsiębiorstw).  Na  rynku  występują  znaczące  róŜnice  pomiędzy  ceną,  którą  gotowi  byliby
zapłacić  klienci  a  cenami  ofert  firm  szkoleniowych.  Dla  wielu  firm,  szczególnie  mniejszych,  o
małych  obrotach  cena  odgrywa  kluczowe  znaczenie  przy  decyzji  o  zakupie  szkolenia.  Kwoty
deklarowane jako moŜliwe do przeznaczenia na szkolenie przez firmy najmniejsze nie pozwoliłyby
im na zakup większości szkoleń znajdujących się w ofertach firm szkoleniowych. W efekcie, wiele
z tych przedsiębiorstw rezygnuje ze szkolenia pracowników lub za niŜszą cenę otrzymuje usługi
szkoleniowe  gorszej  jakości.  Rynek  dostawców usług  szkoleniowych  jest  podzielony.  Z  jednej
strony  działają  na  nim  duŜe,  doświadczone  instytucje  szkoleniowe,  oferujące  usługi  wysokiej
jakości.  Istnieje  teŜ  wiele  małych,  rozproszonych  podmiotów świadczących  usługi  szkoleniowe
niŜszej jakości, po cenach znacznie niŜszych od tych oferowane przez uznane firmy szkoleniowe.

28. Z  systemowego  punktu  widzenia  zapotrzebowanie  na  szkolenia  w  Polsce  jest  znaczące,
szczególnie wśród firm małych, znajdujących się we wczesnych etapach rozwoju (największa luka
kompetencyjna pracowników występuje w obszarach informatyki, techniki i produkcji, sprzedaŜy i
finansów).  Ze  szkoleń  najczęściej  korzystają  jednak  firmy  duŜe  i  to  właśnie  do  tych  firm
adresowana jest większość ofert firm szkoleniowych. 

29. W porównaniu z innymi krajami europejskimi polskie przedsiębiorstwa znacznie rzadziej realizują
szkolenia.  Ich  działalność  szkoleniowa  jest  teŜ  mniej  intensywna6.  Największą  barierą  stojącą
przed rozwojem rynku jest brak odczuwanej potrzeby po stronie firm do korzystania ze szkoleń.
Przekłada się to na znacznie niŜsze wydatki firm w stosunku do całkowitych kosztów pracy niŜ ma
to  miejsce  w innych  krajach  europejskich.  Przyczyn  takiej  sytuacji  jest  wiele.  Po  pierwsze,
przedsiębiorcy w duŜej mierze traktują szkolenia jako koszt, a nie inwestycję w pracowników, która
moŜe zaowocować wymiernymi korzyściami w przyszłości. Po drugie, przy relatywnie wysokich
kosztach pracy w Polsce dodatkowy koszt konieczny do poniesienia na szkolenia jest znaczącą
barierą. Wydawać by się mogło, Ŝe przyczyną powinien być teŜ wysoki poziom bezrobocia, który
powoduje, Ŝe na rynku pracy stosunkowo łatwo znaleźć jest osobę o określonych kwalifikacjach.
W świetle róŜnych badań okazuje się jednak, Ŝe przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem
pracowników o wyŜszych kompetencjach, co wynika w duŜej mierze ze strukturalnego charakteru
bezrobocia.

30. Z  drugiej  strony  nie  moŜna  jednak  niestety  mówić  o  zrozumieniu  istoty  pomocy  publicznej  i
szacunku  do  środków  pochodzących  z  funduszy  strukturalnych.  Przykładowe  3  dniowe
dofinansowane w ramach EFS szkolenie wraz z noclegiem kosztuje przedsiębiorcę z sektora MŚP
ok. 200 zł, gdy tak naprawdę w całości kosztuje ok. 2000 zł. Uczestnicy masowo (ok. 20%-35%)
rezygnują z udziału w szkoleniach bez uprzedzenia lub w przeddzień szkolenia, poniewaŜ strata

6 Ogromny potencjał wzrostu popytu na szkolenia w Polsce leŜy po stronie firm silnie zainteresowanych rozwojem, lecz nie
posiadających odpowiednich zasobów finansowych i doświadczenia pozwalających na zakup odpowiedniego szkolenia. W 2005
roku wśród firm mikro udział tego segmentu sięgał 45% całkowitej liczby firm, w przypadku firm większych było to ok. 10%.
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przykładowej kwoty 200 zł nie jest dla nich Ŝadną barierą, a subiektywna i krótkookresowa ocena
korzyści ze szkolenia – niewystarczająca.

31. Podobnie  jak  w  przypadku  szkolnictwa  wyŜszego,  obserwowane  tendencje  są  wypadkową
trendów i mód. Przy niskim udziale pracowników działów HR w procesie kierowania pracowników
na  szkolenia  oraz  wobec  niskiego  stopnia  zrozumienia  niektórych  zagadnień  przez
menedŜerów/właścicieli  firm, rynek usług szkoleniowych przestaje być rynkiem klienta, gdyŜ ten
coraz częściej nie jest w stanie ocenić realnej przydatności rozwoju swoich pracowników w danym
obszarze.  Prowadzone  przez  PARP  badania  wskazują,  Ŝe  80%  beneficjentów  szkoleń
współfinansowanych ze środków EFS ocenia szkolenia jako przydatne w ich pracy, a w 70% w
sześć  miesięcy po  zakończeniu  szkolenia  wzrosło  ich  wynagrodzenie  (badanie  deklaratywne).
Jednak  badania  przekrojowe na podstawie  BAED dla  gospodarki  wskazują,  Ŝe  przedsiębiorcy
najczęściej  decydują  o  skierowaniu  na  szkolenie  tych  pracowników,  których  chcą  później
awansować  (z  czym  zazwyczaj  wiąŜe  się  wyŜsze  wynagrodzenie).  I  tak  jak  w przypadku
szkolnictwa wyŜszego, niezbędne jest wprowadzenie formy realnego akredytowania działalności
szkoleniowej.  Jednak  –  podobnie  jak  i  PKA  –  system  akredytacji  nie  jest  i  nie  moŜe  być
odpowiedzią  na  niewystarczające  kompetencje  odbiorców  tych  usług  w  ocenie  jakości  i
przydatności danej oferty7. Wzmocnienia wymagają kompetencje menedŜerów/właścicieli  oraz –
być moŜe instytucjonalnie – działy HR. W innym przypadku, reguły gry rynkowej  ustalać będą
firmy szkoleniowe, a nie potrzeby ich klientów.

17 Spójny model kształcenia – potrzeby 

32. Przedstawiając  sprawę  schematycznie,  moŜna  określić,  Ŝe  model  kształcenia  składa  się
w rzeczywistości z dwóch poziomów. Na pierwszym znajduje się system edukacyjny. Uczniowie
po zakończeniu ustawowo wymaganej edukacji egzaminem maturalnym mogą albo od razu wejść
na rynek  pracy (skutecznie  lub  nie),  albo  zdecydować  się  na  dalszą  edukację w szkolnictwie
wyŜszym, albo łączyć te dwie opcje. W momencie wejścia na rynek pracy lub opuszczenia uczelni
młodzi ludzie dołączają do drugiego poziomu – szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego. 

33. Aby realnie mówić o przeciwdziałaniu bezrobociu (a nie tylko jego skutkom): 

• szkoły powinny minimalizować odsetek nieskutecznego wejścia na rynek pracy (przepływ
ze  szkoły  do  bezrobocia)  –  wymaga  to  budowania  kompetencji  kształtowania  rozwoju
kariery  juŜ  na  poziomie  gimnazjum  (czyli  jeszcze  przed  decyzją  o  wyborze  liceum
ogólnokształcącego/profilowanego/zawodowego)  oraz  wsparcia  w  pozyskiwaniu
konkretnych kompetencji zawodowych w przypadku osób świadomie decydujących się na
zawody nisko kwalifikowane; 

• podobnie przedstawia się rola uczelni wyŜszych (choć prawdopodobieństwo bezrobocia
wśród  osób  młodych  o  wyŜszym  wykształceniu  jest  najniŜsze  i  nie  przekracza  kilku
punktów procentowych  –  pytanie  czy  wykonują  oni  pracę  adekwatną  do  pozyskanych
kompetencji i wykorzystującą ich moŜliwości);

• pracownicy  aktywni  na  rynku  pracy,  lecz  zagroŜeni  zwolnieniem  powinni  postrzegać
zwiększenie lub zmianę kompetencji w kategoriach leŜącej w zakresie ich własnej decyzji
interwencji umoŜliwiającej uniknięcie lub skrócenie okresu bycia bez pracy – wymaga to
z jednej strony zmiany postaw pracowników, a z drugiej zintegrowanej oferty wsparcia dla
osób  realnie  zagroŜonych  utratą  pracy  ze  strony  publicznych  słuŜb  zatrudnienia  oraz
innych instytucji rynku pracy (forma outplacement’u).

34. Aby przeciwdziałać  utrwalaniu się bezrobocia,  konieczna jest koalicja  pozwalająca na łączenie
róŜnorodnych kompetencji i wiedzy (przede wszystkim kontekstów lokalnych) aktorów publicznych

7 Usługi edukacyjne dla dorosłych świadczą róŜnorodne podmioty: szkoły, Centra Kształcenia Ustawicznego (124 w 2002r.) i
Centra Kształcenia Praktycznego (125 w 2002r.), za które odpowiadają samorządy powiatowe, a takŜe -  placówki naukowe i
naukowo-badawcze, ośrodki szkoleniowe, dokształcania i doskonalenia kadr -  wszystkie są jednostkami publicznymi stanowiąc
ok. 25% usługodawców. W sektorze komercyjnym działa ok. 75% usługodawców (w tym równieŜ szkoły wyŜsze prywatne) – w
formie stowarzyszeń, fundacji, spółek, czy osób prowadzących działalność gospodarczą. Trudno oszacować ich liczbę, gdyŜ
tylko część instytucji szkolących akredytuje się u wojewódzkich kuratorów, którzy powinni, wedle ustawy sprawować nadzór
pedagogiczny nad nimi Podwójny system akredytacji i rejestracji (w kuratorium oraz w WUP dla „instytucji rynku pracy”) jest
jednym z dowodów na brak spójności rozwiązań instytucjonalnych, które pozwalałyby na zintegrowane działanie administracji
państwowej w obszarze kształcenia ustawicznego, czy stymulowania – wraz z partnerami samorządowymi oraz społecznymi –
pełnego rozwoju w Polsce modelu uczenia się przez całe Ŝycie.
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i niepublicznych (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych oraz komercyjnych
agencji  zatrudnienia  i  instytucji  szkoleniowych).  Z  poziomu regionalnego  i  centralnego,  naleŜy
uwzględnić wyrównywanie szans w kontekście podziałów miasto/wieś oraz wykluczenia i biedy. 

35. Pokutuje  przekonanie,  Ŝe  szkolnictwo  –  przez  inercję  oraz  hierarchizację  –  nie  jest  w  stanie
elastycznie odpowiadać na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy. NaleŜy jednak wziąć
pod uwagę,  Ŝe  w obecnym  systemie  obowiązkowe i  sztywne  są jedynie  minima programowe,
a elastyczność  realizowanych  programów  moŜe  być  nawet  w  wymiarze  formalnym
dostosowywana  w trybie  jednego roku szkolnego (w ciągu pierwszych  tygodni  roku szkolnego
nauczyciele przedmiotów zobowiązani są złoŜyć w formie pisemnej program nauczania lub nazwę
i kod programu z rejestru udostępnianego przez MEN). Ta elastyczność wynikająca z ograniczeń
minimów programowych daje szansę realnego dostosowania programów dydaktycznych w skali
lokalnej  nawet  dla  potrzeb  konkretnych  przedsiębiorców.  Ten  potencjał  pozostaje  jednak  w
znacznej  mierze  niewykorzystany  –  między  innymi  dlatego,  Ŝe  nie  jest  to  wpisane  w  zakres
obowiązków dyrektorów szkół, powiatowych rad zatrudnienia, ani rad gmin.  

36. Przedstawione wyŜej  problemy i  potrzeby wymagają  spójnego modelu kształcenia,  który – dla
zapewnienia  skuteczności  oraz efektywności  – angaŜować  musi w sposób kompleksowy wielu
interesariuszy: 

(1) szkoły i system edukacyjny;

Szkoły  (szczególnie  na  poziomie  gimnazjalnym  i  ponadgimnazjalnym)  –  nawet  jeśli
wspominają o tej tematyce – bardziej przeraŜają niŜ zaznajamiają z rynkiem pracy (głównie w
trakcie zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych). Absolwenci – w
najlepszym przypadku nauczeni pisania CV oraz listu motywacyjnego – nie mają kompetencji
poszukiwania  pracy,  odbywania  rozmów  kwalifikacyjnych,  ani  przygotowania
psychologicznego w momencie niepowodzenia przy pierwszej czy drugiej próbie. Niezbędne
jest  inspirowanie  działań  powodujących  zatrudnianie  w  szkołach  doradców  zawodowych
(przykładowe  typy  projektów  to  konkurs  grantowy  dla  szkół  na  zakładanie  Szkolnych
Ośrodków Kariery; konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług
poradnictwa  zawodowego  w  szkołach;  opracowanie  kompleksowego  programu kształcenia
czyli zestawu konspektów, narzędzi itd. w dziedzinie planowania kariery zawodowej)8.

Dla rozwoju systemu właściwym rozwiązaniem wydaje się utworzenie odpowiednika Centrum
Metodycznego Poradnictwa Zawodowego (CMPZ). W zakres zadań CMPZ wchodziłoby m.in.:
tworzenie  narzędzi  i  metod;  tworzenie  zasobów  informacji  zawodowej;  doskonalenie
standardów usług poradnictwa zawodowego w szkołach; szkolenie kadry szkolnych doradców
zawodowych; opracowywanie propozycji strategii rozwoju poradnictwa zawodowego.

Szkoły ponadgimnazjalne ze szczególnym naciskiem powinny rozszerzać informacje na temat
oferty uczelni wyŜszych,  kryteriów pozwalających ocenić jakość kształcenia oraz świadomie
kształtować oczekiwania przyszłych studentów.

(2) społeczności lokalne: 

Z  punktu  widzenia  obszarów  poza  duŜymi  miastami,  kluczowe  znaczenie  ma  włączenie
społeczności  lokalnych  we  wspieranie  rozwoju  placówek  edukacyjnych.  W tym  kontekście
naleŜy  dostrzec  wagę  rozwoju  przedszkoli,  wzrostu  ich  dostępności  (Priorytet  VIII)  –
szczególnie dla dzieci ze środowisk wiejskich, w celu wzmocnienia procesów wyrównywania
szans  edukacyjnych  oraz  ułatwienia  łączenia  młodym  rodzinom  funkcji  rodzinnych
z zawodowymi, co dla wyzwań rynku pracy w nadchodzących latach ma kluczowe znaczenie.

Podstawowe  znaczenie  ma  równieŜ  promowanie  tworzenia  przez  społeczności  lokalne
placówek szkolnych (szczególnie kształcenia podstawowego i gimnazjalnego). Popularyzacja
programu „Mała Szkoła” (m. in. za pośrednictwem instrumentu, jakim mogą być spółdzielnie

8 Ze względu  na osoby opuszczające przedwcześnie  system szkolny (lub zagroŜone taką sytuacją) konieczne wydaje  się
wzmocnienie ilości i jakości świadczenia usług poradnictwa zawodowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP).
MoŜliwy sposób realizacji takiego przedsięwzięcia to na przykład konkurs grantowy na projekty świadczenia przez PPP usług
nowoczesnego  poradnictwa  kariery  w  szkołach  lub  opracowanie  specjalistycznego  oprogramowania  komputerowego
wspierającego świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
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socjalne) sprzyjać będzie angaŜowaniu się rodziców w realny proces rozwoju tych placówek –
rodziców-przedsiębiorców, rodziców-pracowników, rodziców-pracowników administracji.

(3) budowanie  oraz  utrwalanie  więzi  między  placówkami  edukacyjnymi  a  przedsiębiorcami,
administracją i innymi instytucjami lokalnymi: 

Więzi między liceami profilowanymi oraz liceami zawodowymi a lokalnymi przedsiębiorcami
mogą słuŜyć podniesieniu kompetencji oraz dysponowaniu doświadczeniem juŜ w momencie
kończenia  edukacji,  co  ma  wyjątkowe  znaczenie  w przypadku  zawodów  tzw.  nisko
kwalifikowanych. Jednak pozyskiwanie doświadczenia dzięki współpracy z innymi instytucjami
ma  pozytywny  wpływ  równieŜ  na  rozwój  uczniów  liceów  ogólnokształcących  –  takie
doświadczenie  przy  realizowaniu  akcji  lokalnych,  stymulowaniu  aktywności  społecznej
(wolontariat,  itp.)  wspomaga  kształtowanie  oczekiwań  oraz  podnosi  stopień  świadomości
wyboru przyszłego kierunku studiów i ścieŜki zawodowej.  Kreuje równieŜ aktywną postawę
Ŝyciową, ułatwiającą późniejszy sukces na rynku pracy. 

(4) uczelnie wraz z realnym dopasowaniem oferty do potrzeb rynku pracy:

Uczelnie wyŜsze mają najczęściej do czynienia z osobami o wyŜszym poziomie aktywności
Ŝyciowej  oraz  wyŜszych  aspiracjach  edukacyjnych.  Z  drugiej  strony,  nie  uczestniczą
w procesie  podejmowania  decyzji  edukacyjnych  –  w  sytuacji,  w  której  opłaty  za  studia
wnoszone są „z góry”, a w kontekście poniesionych wyjściowo inwestycji studenci tkwią w tzw.
hold-up problem,  czyli  ewentualna  decyzja  o zmianie kierunku (w przypadku niezgodności
z profilem  indywidualnym  bądź  oceną  oczekiwań  pracodawców)  lub  uczelni  (w  przypadku
niŜszej  niŜ  poŜądana  jakości)  niesie  za  sobą  bezpowrotną  stratę  poczynionej  dotychczas
inwestycji,  relacje  student-uczelnia  są nierównoprawne.  Wobec braku moŜliwości  realnego
korzystania z kontraktu wymieniającego zobowiązania szkół wyŜszych wobec swoich klientów
uczelnie są praktycznie  bezkarne w zmienianiu treści edukacyjnych w trakcie toku studiów
(w tym:  obniŜania  poziomu  jakości)9.  Dlatego  konieczne  jest  wprowadzenie  realnej  oceny
przydatności kształcenia na róŜnych kierunkach w róŜnych uczelniach przez pracodawców.
Ogólnokrajowe  zestawienia  uwzględniające  opinię  kilku  duŜych  firm  publikowane
w popularnych  tygodnikach  nie  mogą  pełnić  tej  funkcji.  PoniewaŜ  większość  prywatnych
uczelni funkcjonuje blisko rynków pracy, dla których dostarczają absolwentów, realizacja tego
typu projektów w skali lokalnej ma swoje merytoryczne uzasadnienie. Stworzy równocześnie
zachętę  dla  szkół  wyŜszych,  by  uwzględniały  bieŜące,  a  nie  przeszłe  oczekiwania
pracodawców w programach nauczania.

(5) instytucje akredytacyjne oraz „watch-dog” czyniące bardziej przejrzystą ofertę szkół wyŜszych
i instytucji szkoleniowych:

Jak wskazywano wyŜej, oferta instytucji szkoleniowych oraz uczelni wyŜszych (we wszystkich
segmentach  rynku)  nie  jest  wystarczająco  przejrzysta  dla  potencjalnych  klientów.
Wprowadzenie  standardów  jakości  poprzez  umocowanie  instytucjonalne  mechanizmu
akredytacyjnego nie rozwiąŜe całkowicie problemu ze względu na rozbieŜność (szczególnie
w skali lokalnej) między minimalnym wymaganym standardem jakości, a poŜądaną strukturą
merytoryczną oraz jakością oferty.  Dlatego wskazane jest wsparcie instytucji o charakterze
„watch-dog”, wspierających konsumentów i broniących ich praw na tym rynku. 

Pojawienie  się  liceów  społecznych  i  rozszerzenie  oferty  profilowej  szkół  państwowych
w duŜych  ośrodkach  miejskich  na  początku  lat  dziewięćdziesiątych  przyczyniło  się  do
samorzutnego  powstania  rankingów  szkół  średnich  oraz  powszechnie  dostępnych
publikatorów, przedstawiających z wyprzedzeniem warunki rekrutacji, ocenę danej  placówki
oraz opisów (choć skrótowych) proponowanych profili nauczania. Jeden z takich publikatorów
próbował rozszerzyć swoją działalność w dwóch kierunkach: na skalę ogólnopolską oraz o
uczelnie wyŜsze. Jedno i drugie okazało się szkodliwym dla samej idei niepowodzeniem. Siłą
tego typu rozwiązań jest wymiar lokalny oraz specjalizacja. Wydawanie kilkuset stronicowych
katalogów  oferty  szkół  wyŜszych  (szczególnie  w  dobie  Internetu)  nie  przyczynia  się  do
zwiększenia  przejrzystości.  Doświadczenia  te  naleŜy  uwzględnić  przy  programowaniu
przyszłych działań.

(6) instytucje prowadzące lokalne badania i analizy:

9 Zgodnie z nowelizacją prawa, od początku roku akademickiego 2006-2007 uczelnie muszą zawrzeć umowę ze studentem, w
której określone mają być zobowiązania uczelni oraz warunki płatności (terminy, kwoty, dodatkowe koszty). Uczelnie jednak
zawierają umowy zawierające klauzule określające, Ŝe zobowiązania studentów regulują osobne postanowienia rektora. 
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WaŜne jest takŜe, aby prowadzone były badania prognozujące popyt  i podaŜ w wybranych
grupach  zawodowych  w  średnio-  i  długookresowej  perspektywie,  tak  aby  moŜliwe  było
dostosowanie pomocy do luki kompetencyjnej pracowników w przyszłości. Prognozy popytu
na prace były dotychczas prowadzone przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, które
jednal w ramach programu „Tanie Państwo” zostało zlikwidowane. NaleŜy takŜe na bieŜąco
śledzić  zmiany  na  rynku  szkoleniowym,  zarówno  po  stronie  popytu,  jak  i  podaŜy.
Porównywalne  dane  umoŜliwią  analizę  zmian  zachodzących  na  rynku  i  dostosowanie
instrumentów  finansowych  do  zmieniających  się  potrzeb  przedsiębiorstw.  W  związku
z powyŜszym zaleca się przeprowadzanie reprezentatywnych, okresowych i porównywalnych
badań  oferty  rynkowej  firm  oraz  instytucji  szkoleniowych,  szczególnie  w  skali  regionalnej.
Metodologia takich badań powinna uwzględniać moŜliwość porównań międzyregionalnych. 

(7) instytucje szkoleniowe oraz instytucje akredytacyjne poprzez podnoszenie kompetencji osób
pracujących lub poszukujących pracy: 

Kluczem do spójnego modelu edukacji dla dorosłych jest traktowanie jednakowo wszystkich
przejawów  kształcenia  ustawicznego.  Jest  nim  przecieŜ  zarówno  on-the-job-training jak  i
szkolenie  bezrobotnych,  jak  i  szkolenie  pracowników  przedsiębiorstwa.  Wprowadzanie  na
poziomie instytucjonalnym rozróŜnienia pomiędzy działaniami aktywizacyjnymi, a działaniami
zwiększającymi adaptacyjność jest sztuczną konsekwencją myślenia w kategoriach dzielenia
środków dla PSZ oraz przedsiębiorców. Wyrazem tego jest koncepcja zatrudnialności, którą
jednak  w  Polsce  zbyt  często  traktuje  się  jako  wymówkę  dla  braku  realnych  rezultatów
w postaci trwałego zatrudnienia.

(8) aktywną rolę pośredników pracy oraz doradców zawodowych: 

Z kolei kluczem do aktywnej polityki rynku pracy jest doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo
pracy. Wobec ograniczeń kadrowych PSZ oraz systemu prawnego, w którym pracownik nie
moŜe  wykupić  usługi  pośrednictwa  pracy  (za  tego  typu  usługi  mogą  płacić  wyłącznie
pracodawcy  i  tylko  certyfikowanym  agencjom  zatrudnienia)  naleŜy  wdroŜyć  rozwiązania
pozwalające  PSZ  oraz  SPS  kontraktowanie  tych  usług  na  zewnątrz.  Nie  jest  to  idea
szczególnie nowatorska (stosuje je wiele krajów, w tym np. Australia, Holandia oraz Wielka
Brytania  w  pilotaŜowym  jak  na  razie  programie  Stref  Zatrudnienia)  i  nie  wymaga  ani
rozbudowanego instrumentarium prawnego (poza kontraktem cywilnoprawnym między PSZ
a wykonawcą  uwzględniającym  opóźnioną  „premię  za  sukces”  jako  główny  czynnik
wynagradzający), ani dodatkowej linii budŜetowej. Konieczne jest natomiast zbudowanie kadr
oraz  popularyzacja  tego  instrumentu  wśród  osób  bezrobotnych,  a  takŜe  po  prostu
poszukujących pracy.

(9) budowanie  aktywnej  roli  HR  w  firmach  oraz  budowanie  kompetencji  HR  u  menedŜerów
małych i średnich przedsiębiorstw:

Ostatnim  fundamentem  spójnego  modelu  kształcenia  jest  realne  uwzględnienie
programowania procesu rozwoju pracowników po stronie przedsiębiorców. NaleŜy wspierać
proces uświadamiania sobie przez przedsiębiorców w Polsce, Ŝe poprawa kapitału ludzkiego
pracowników nie jest jeszcze jednym dodatkowym kosztem pracy, lecz przynoszącą realny
zwrot inwestycją. 

37. Zbudowanie  takiego  modelu  wymaga  działań  diagnostycznych  oraz  całościowego  –  a  nie
branŜowego  –  spojrzenia  na  rolę  kształcenia  ustawicznego  w  Polsce.  Dlatego  tak  całościowy
model wydaje się atrakcyjny z punktu widzenia finansowania w ramach EFS. Partnerstwa w tym
modelu  stanowią  kluczowy  element  i  sposób  osiągania  celów.  Zatem  dzięki  horyzontalnemu
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podejściu  oraz  strategicznemu  ujęciu  zagadnień,  a  przede  wszystkim  dzięki  wzmacnianiu
partnerstw i kultury budowania rozwiązań na poziomie lokalnym tworzona byłaby wysoka wartość
dodana uzasadniająca interwencję ze środków europejskich.

18 Mobilizacja niewykorzystanych zasobów

38. Dla  pełnej  odpowiedzi  na  pytanie  czy  i  jakie  zasoby  w  Polsce  nie  są,  a  mogłyby  zostać
wykorzystane,  naleŜy  przeprowadzić  nie  tylko  szczegółową  diagnozę  poszczególnych  grup
społecznych (zasobów pracy), ale takŜe analizę dotycząca tego, jakimi instrumentami, metodami,
narzędziami  zaktywizować  te  grupy  społeczne,  aby  wyszły  one  z  bezrobocia  i  bierności
zawodowej  do  aktywności  zawodowej.  Spośród  grup  społecznych  (zasobów  pracy)
niewykorzystywanych na rynku pracy najliczniejszymi są:

o niepełnosprawni – ok. 3 mln osób w wieku produkcyjnym; 

o kobiety – ok. 1.5 mln zarejestrowanych w urzędach pracy i ok. 700 tys. zgłaszających chęć
podjęcia zatrudnienia (badania deklaratywne);

o osoby w wieku niemobilnym – w ciągu perspektywy finansowej będzie to ok. 2 mln osób

o długotrwale bezrobotni – ok. 1.5 mln osób

o osoby  zamieszkujące  obszary  wiejskie  –  ok.  1.3 mln  osób  zarejestrowanych  w  urzędach
pracy i ok. 1.34 mln tzw. ukrytego bezrobocia

o osoby  zagroŜone  trwałym  wykluczeniem  (mniej  liczne  grupy  o  specyficznych
charakterystykach).

39. Grupy te są wewnętrznie  zróŜnicowane oraz w oczywisty  sposób zachodzą  na siebie.  PoniŜej
przedstawiono  propozycje  diagnozy  poszczególnych  zasobów  (grup  społecznych),  które
naleŜałoby zaktywizować i zintegrować z rynkiem pracy najbliŜszych latach, przyczyniając się tym
samym do osiągnięcia  celów społecznych  i  gospodarczych.  Zaprezentowano takŜe propozycje
form aktywizacji. 

40. Poza zasobami siły  roboczej,  niewykorzystanym  potencjałem w działaniach zatrudnieniowych  i
integracyjnych są partnerzy społeczni – w tym organizacje obywatelskie. Ich dorobek oraz skala
oddziaływania  pozostają  często  niedostrzeŜone,  co  utrudnia  w znacznym  stopniu  zwiększenie
skali oddziaływania pozwalającej efektywnie wykorzystać zmobilizowane przez NGO zasoby. 

19 Niepełnosprawni

41. Jak  wynika  ze  Spisu  Powszechnego  z  2002  roku  w  Polsce  jest  ponad  5.4  miliona  osób
niepełnosprawnych,  z  czego  ok.  3.5  miliona  niepełnosprawnych  jest  w  wieku  aktywności
zawodowej. Mimo to, tylko co 7 osoba niepełnosprawna funkcjonuje na rynku pracy, podczas gdy
w UE jest to średnio co druga osoba. Tymczasem 84% osób niepełnosprawnych utrzymuje się
głównie  ze  świadczeń  społecznych  (rent,  emerytur,  zasiłków).  Jedynie  dla  8%  tej  populacji
głównym  źródłem  utrzymania  jest  praca.  Współczynnik  aktywności  zawodowej  osób
niepełnosprawnych spada od wielu lat (w 2005 roku wyniósł on 15,7%, podczas gdy wskaźnik
zatrudnienia był na poziomie 12,8%). 

42. Wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych przez gospodarkę jest zatem znikome. Wynika
to zarówno z dyskryminacji tej  grupy na rynku pracy przez pracodawców, samej postawy osób
niepełnosprawnych (bierność, niska motywacja), ale takŜe ze znacznie gorszego wykształcenia i
kwalifikacji  osób niepełnosprawnych.  Ponad połowa osób niepełnosprawnych  posiada najwyŜej
wykształcenie podstawowe. Osoby niepełnosprawne są zatrudnione głównie na zamkniętym rynku
pracy, czyli w zakładach pracy chronionej, gdzie pracuje około 200 tys. osób niepełnosprawnych
(40% zatrudnionych ogółem), w tym tylko co druga osoba niepełnosprawna w pełnym wymiarze
czasu.

43. W  szczególnie  trudnej  sytuacji  są  osoby  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.  Wskaźnik
zatrudnienia  w  tej  grupie  wynosi  tylko  kilka  procent  (w  2004  r.  2,8%).  Konieczne  jest
ukierunkowanie  polityki  zatrudnieniowej  na  rodzaj  niepełnosprawności,  a  nie  stopień
(niepełnosprawność dzieli  się na sensoryczną, motoryczną i psychiczną) – inne działania rynku
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pracy powinny  być  kierowane  dla  osób niepełnosprawnych  ruchowo,  inne  dla  głuchoniemych,
jeszcze  inne  z  niepełnosprawnością  psychiczną.  Dla  przykładu  osoby  o  niepełnosprawności
umysłowej  są dwukrotnie częściej  bez pracy,  aniŜeli  przeciętna dla ogółu  niepełnosprawnych.
Ponad 120 tys. osób w Polsce cierpi na schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne. Tymczasem
w 2005 roku zatrudnienie osób chorych psychicznie w zakładach pracy chronionej wyniosło tylko
ok. 11 tys. osób (7,5%).

44. W  skutecznej  walce  z  wykluczeniem  osób  niepełnosprawnych  waŜne  są  instrumenty
wykorzystywane w dwóch okresach ich biografii.  Okres pierwszy to czas edukacji, drugi zaś to
czas aktywizacji zawodowej. W roku szkolnym 2005/2006 nauczaniem objętych było w sumie ok.
155 tys.  niepełnosprawnych  dzieci  (na  poziomie  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum),  przy  czym
ok. 80 tys.  objętych  było  nauczaniem  w szkołach  specjalnych.  Około  29  tys.  dzieci  z  róŜnych
przyczyn w ogóle nie uczestniczyło w edukacji10.

45. Podstawowymi przeszkodami w rozwoju instytucji edukacyjnych są: trudności finansowe związane
z  tworzeniem  oddziałów  integracyjnych,  brak  przystosowanej  bazy  transportowej  oraz  brak
wyspecjalizowanej  kadry  pedagogicznej  i  pomocy  specjalistycznej.  W konsekwencji,  osoby
niepełnosprawne  nie  tylko  napotykają  na  bariery  związane  z  problemami  zdrowotnymi,  lecz
równieŜ są relatywnie gorzej wykształcone, będąc tym samym podwójnie dyskryminowanymi11.

46. Osoby niepełnosprawne w zaleŜności od rodzaju niepełnosprawności napotykają na szereg barier
w dostępie do zatrudnienia. Są to bariery urbanistyczne i architektoniczne, bariery komunikacyjne,
bariery  w  dostępie  do  sektora  edukacji,  bariery  mentalne  i  świadomościowe  po  stronie
społeczeństwa i pracodawców. Ponadto są to osoby bardzo często wymagające specjalistycznej
opieki medycznej, która jest długotrwała, a ze względu na coraz większą komercjalizację usług
zdrowotnych takŜe kosztowna (rehabilitacja medyczna). Osoby niepełnosprawne częściej dotyka
ubóstwo,  ze  względu  na  brak  pracy,  niskie  świadczenia  rentowe  i  kosztowną  rehabilitację.
Spośród osób pracujących aŜ 43% niepełnosprawnych ocenia swoje zarobki jako złe lub bardzo
złe, a pozostali jako średnie. Oprócz powyŜszych barier pojawia się takŜe problem dyskryminacji,
stygmatyzacji i deprywacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

47. Podstawowym problemem ostatnich lat  funkcjonowania systemu finansowania działań na rzecz
niepełnosprawnych są przede wszystkim nieumiejętne zmiany w jego mechanizmie wynikające z
decentralizacji  i  zbyt  szerokiego przekazania kompetencji  powiatom. Samorządy,  bez wsparcia
merytorycznego, nie były w stanie realizować polityki rehabilitacji zawodowej na dotychczasowym
poziomie  i  skupiły  się  na  aspektach rehabilitacji  społecznej  (gdzie  np.  pod  względem rozwoju
warsztatów  terapii  zajęciowych  osiągnęły  sukcesy),  pomijając  w  swoich  działaniach  wymiar
aktywizacji  zawodowej  i  integracji  z  rynkiem  pracy.  Tylko  wzrost  aktywności  zawodowej  osób
niepełnosprawnych moŜe w długim okresie skutecznie wzmacniać integrację społeczną i zwalczać
ich dyskryminację, a na tym polu nie do tej pory nie osiągnięto sukcesów. 

48. Doświadczenia  podmiotów  ekonomii  społecznej  w  dziedzinie  tworzenia  przejściowych  lub
docelowych  miejsc  pracy  w  komercyjnych  lub  półkomercyjnych  przedsięwzięciach  sektora
usługowego wskazują, Ŝe wysiłki zmierzające do zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie muszą
ograniczać  się  do  zakładów  pracy  chronionej  lub  warsztatów  terapii  zajęciowej  i  zakładów
aktywności  zawodowej.  W kontekście  diagnozy  sytuacji  osób  niepełnosprawnych  naleŜałoby
przede  wszystkim  przeorientować  myślenie  dotyczące  osób  niepełnosprawnych  w  kontekście
edukacji  i  zatrudnienia.  Pierwszym  i  bardzo  waŜnym  w odniesieniu  do  danych  statystycznych

10 Problemem jest  świadomość  po  stronie  władz  samorządowych  odpowiedzialnych  za  prowadzenie  polityki  edukacyjnej.
Prowadzone na Mazowszu pogłębione analizy funkcjonowania systemu edukacji dla osób niepełnosprawnych wykazały, iŜ 30%
powiatów nie jest w ogóle  przygotowana do wychowania dzieci niepełnoprawnych, poniewaŜ na swoim terenie nie posiada ani
jednego  przedszkola  przygotowanego  do  profesjonalnego  zajmowania  się  dziećmi  specjalnej  troski.  W  ogólnej  liczbie
przedszkoli na Mazowszu tylko 7% placówek przedszkolnych i 11% szkół podstawowych oraz 17% szkół gimnazjalnych oraz
9,3% szkół ponadgimnazjalnych jest przystosowane do edukacji niepełnosprawnych dzieci (np. posiada odział integracyjny).
Mimo to  powiaty  na  pytanie  czy  liczba  podstawowych  szkół  specjalnych  na  terenie  powiatu  jest  wystarczająca w  69 %
odpowiada, Ŝe tak, a tylko w 14% Ŝe nie jest wystarczająca.

11 W grudniu 2005 roku w Polsce było ponad 76 tysięcy niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotnych.  Według
rodzaju  niepełnosprawności  najwięcej  osób  bezrobotnych  było  wśród  niepełnosprawnych  ruchowo  –  20395  osób.
Niepełnosprawni  bezrobotni z:  chorobami układu oddechowego i krąŜenia  stanowili  8929 osób, z chorobami psychicznymi
8040 osób, chorobami neurologicznymi 6551 osób, z chorobami narządu wzroku 5854 osób, z zaburzeniami głosu, mowy i
słuchu  3593  osób,  upośledzeniem  umysłowym  2582.  Najwięcej  bezrobotnych  jest  z  wykształceniem  gimnazjalnym,
podstawowym lub niepełnym podstawowym – 30 521 osób, zasadniczym zawodowym – 27 128 osób, policealnym średnim –
12 766. Najmniej osób bezrobotnych jest z wykształceniem wyŜszym – tylko 1 878.
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rozwiązaniem  jest  powszechny  dostęp  niepełnosprawnych  do  systemów  edukacji,  szkoleń  i
podnoszenia kwalifikacji. WiąŜe się to z przemodelowaniem systemu szkół w kierunku otwartych
centrów edukacyjnych dla wszystkich (nie tylko dla pełnosprawnych dzieci i młodzieŜy). Ponadto
naleŜy,  wykorzystać  techniki  kształcenia  na  odległość,  wykorzystując  najnowsze  technologie
informatyczne  (e-learning,  blended  learninig).  DuŜa  część  niepełnosprawnych  motorycznie
mogłaby  w  ten  sposób  podnosić  swoje  kwalifikacje  bez  konieczności  pokonywania  barier
architektonicznych.  Działania te mogą być skuteczne tylko wówczas,  jeśli  połączone zostaną z
efektywnym pośrednictwem pracy i promocją alternatywnych form zatrudnienia (np. telepraca czy
wsparcie dla prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej). 

49. NaleŜałoby równieŜ w większym stopniu niŜ dotychczas związać zakłady aktywności zawodowej
(których  jest  tylko  29  w  całej  Polsce)  z  rynkiem  pracy  oraz  wykorzystać  aktywizację
niepełnosprawnych  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,  które  nie  mają  dotychczas  powiązania  z
polityką  zatrudnienia  i  w  przewaŜającej  części  przypadków  nie  są  zorientowane  na  wsparcie
przejściowe, lecz docelowe. Konieczne jest równieŜ systemowe wzmocnienie instrumentu, jakim
są spółdzielnie socjalne, stwarzające moŜliwość samozatrudnienia i niezaleŜnego funkcjonowania
na  rynku  pracy  poprzez  dostarczanie  produktów  lub  usług  –  ten  instrument  pozwala  ominąć
element wciąŜ obecnej dyskryminacji ze strony przedsiębiorców, umoŜliwiając przy tym bardziej
intensywną integrację społeczną oraz empowerment.

50. Przede wszystkim jednak mobilizacja osób niepełnosprawnych w kierunku zatrudnienia powinna
być oparta o indywidualne podejście w zaleŜności od rodzaju niepełnosprawności. Potrzebna jest
tu  zintegrowana  polityka  zwiększania  świadomości  otoczenia  społecznego  osób
niepełnosprawnych,  kształcenie  i  szkolenie  samych  niepełnosprawnych  i  motywowanie  oraz
orientowanie zawodowe. Zwiększanie świadomości naleŜy prowadzić nie tylko poprzez kampanie
informacyjne,  lecz  poprzez  promowanie  dobrych  praktyk  i  tzw.  dawanie  przykładu  przez
administrację  publiczną  (zatrudnienie  osób  niepełnosprawnych  a  administracji  jest  średnio
czterokrotnie niŜsze niŜ w sektorze komercyjnym!). 

51. WdraŜanie  EFS  nie  przyniosło  jak  dotąd  zadawalających  rezultatów  w  postaci  zwiększania
zatrudnienia  wśród  osób  niepełnosprawnych.  Wysiłki  w  ramach  działania  1.4 SPO RZL
zorientowanego  na  tę  grupę  skierowano  na  działania  informacyjne  i  kampanie  promocyjne,
pozostawiając  osoby  niepełnosprawne  społeczną  praktycznie  bez  Ŝadnego  wsparcia  o
charakterze systemowym. W IV kwartale 2005r. na 57 zakończonych lub realizowanych projektów
zaledwie 7 obejmowało bezpośrednie działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych (4 z
nich to szkolenia). Równocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest
w kaŜdej kolejnej ewaluacji najmniej zaawansowaną spośród wszystkich instytucji wdraŜających
zarówno  w  rankingu  kwoty  zakontraktowanych  projektów  jak  i  wydatkowanych  środków  (ma
równieŜ najniŜszy odsetek projektów akceptowanych do projektów złoŜonych – przy średniej dla
projektów SPO RZL na poziomie 1:4 w PFRON pod koniec 2005r. wskaźnik ten wynosił 1:10).

52. Na  rzecz  specyficznych  grup  osób  niepełnosprawnych  realizowanych  jest  wiele  projektów
IW EQUAL,  lecz  ich  skala  oddziaływania  jest  nieporównywalna  z  potencjałem  PFRON.  Są  to
projekty  skoncentrowane  na  budowaniu  trwałych  miejsc  pracy  (np.  w  podmiotach  ekonomii
społecznej) oraz tworzeniu partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów poszczególnych grup.
Powstają  między  innymi  przedsiębiorstwa  zatrudniające  osoby  dotknięte  autyzmem,  model
Asystenta Osoby Niepełnosprawnej czy samozatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

53. Dostępny instrument zatrudnienia wspieranego w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
skutecznie i kreatywnie umieją wykorzystać podmioty ekonomii społecznej. Od 1999r. rozwijane
są w Polsce  dwa  modele  integracji  poprzez  zatrudnienie  osób chorych  psychicznie  (Cogito  w
Krakowie o raz Stowarzyszenie EKON w większych miastach). Równocześnie wiele organizacji
pozarządowych działa na rzecz podnoszenia kompetencji osób niepełnosprawnych (często są to
programy  finansowane  przez  PARP  lub  PFRON)  oraz  wspierania  przedsiębiorczości  i
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samozatrudnienia  wśród najbardziej  aktywnych  osób.  Jednocześnie,  na poziomie systemowym
dostrzega się brak wyspecjalizowanego pośrednictwa pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iŜ
w momencie podjęcia  zatrudnienia  osoba niepełnosprawna traci  świadczenia  (zazwyczaj  rentę
inwalidzką) – taka polityka zniechęca do podejmowania ryzyka, utrwalając postawy pasywne.  

20 MłodzieŜ (w tym trudna i zaniedbana)

54. Bezrobocie  i  dezaktywizacja  młodzieŜy  stanowi  aktualnie  jeden  z  powaŜniejszych  problemów
socjalnych w Polsce, który pozostawiony sam sobie moŜe generować w najbliŜszej  przyszłości
trudne do przewidzenia negatywne skutki społeczne, gospodarcze i demograficzne. Jak wskazano
poniŜej, duŜa część bezrobocia wśród młodzieŜy uwarunkowana jest strukturalnie i wymaga całej
sekwencji interwencji w celu poprawienia ich sytuacji na rynku pracy. 

55. Pozostawanie przez młodych, często zdolnych, ambitnych, ludzi poza rynkiem pracy, skutkuje nie
tylko  niewykorzystaniem  potencjału  zasobów  pracy  w  procesach  gospodarczych  i  tworzenia
konkurencyjnego  rynku  w  Polsce,  ale  równieŜ  przyczynia  się  do  wielu  negatywnych  zjawisk
społecznych.  Monitoring  skutków wzrastającego od kilku lat  bezrobocia  młodzieŜy pozwala  na
sformułowanie następujących konsekwencji: po pierwsze się ono do odkładania w czasie decyzji o
usamodzielnieniu się, załoŜeniu rodziny,  samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego;
po drugie prowadzi  do ubóstwa, marginalizacji,  a w skrajnych przypadkach nawet  do zjawiska
wykluczenia  społecznego;  po  trzecie  skutkuje  licznymi  patologiami  społecznymi,  takimi  jak
przestępczość,  alkoholizm,  narkomania,  prostytucja;  po  czwarte  powoduje  masowe  migracje
zagraniczne, co w perspektywie czasu będzie miało niewątpliwie negatywne skutki demograficzne
(i gospodarcze); po piąte moŜe wpływać na dezintegrację więzi społecznych i alienację społeczną.

56. Sytuacja  młodzieŜy  na  rynku  pracy  pogarsza  się  w  Polsce  dopiero  od  1998  roku.  Stopa
bezrobocia w tej grupie12 wzrosła w latach 1998 – 2005 o 13 punktów procentowych, z 29% do
42%,  stanowiąc  łącznie  jedną czwartą  ogółu  bezrobotnych  (626,8  tys.  osób).  Z  danych  GUS
wynika, Ŝe w I kwartale 2006r. stopa bezrobocia młodzieŜy do 24 roku Ŝycia wynosiła jedynie 34,4
%, co związane było z wyrejestrowaniami (głównie z powodu braku potwierdzania gotowości do
pracy) wynikającymi w większości przypadków z emigracji zarobkowej (szacowanej na ok. 300 tys.
osób). Tak wysoka stopa bezrobocia stanowi wyzwanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych
i społecznych (prywatnych i publicznych). Problem dezaktywizacji i bezrobocia młodzieŜy wpisuje
się jednak w szerszy problem braku spójnej polityki społecznej na rzecz młodzieŜy.

57. Często  podawanymi  przyczynami  bezrobocia i  dezaktywizacji  młodzieŜy w Polsce jest  wysoka
stopa bezrobocia  ogólnego oraz brak  doświadczenia  zawodowego  młodych  osób.  Wydaje  się
jednak,  Ŝe  ze  strukturalnego  punktu  widzenia,  istotniejsze  jest  niedostosowanie  kwalifikacji  i
umiejętności  do  potrzeb  przedsiębiorstw,  co  wynika  z  szerszego  problemu  niedostosowania
programów  szkolnych  i  kierunków  kształcenia  do  wymagań  rynku  pracy  oraz  braku  postaw
przedsiębiorczych  młodzieŜy.  Dodatkowo w ostatnich  latach zwiększenie  bezrobocia  młodzieŜy
spowodowane było wejściem na rynek pracy wyŜu demograficznego. 

58. Niepokojący jest w ostatnich latach równieŜ wzrost  bezrobocia absolwentów wyŜszych  uczelni,
który oznacza, Ŝe równieŜ młode osoby z wyŜszym wykształceniem muszą się liczyć  z brakiem
zatrudnienia.  Aktualnie juŜ 6,5% absolwentów wyŜszych uczelni pozostaje bezrobotnymi.  Część
młodych osób z wykształceniem wyŜszym nie rejestruje się w powiatowych urzędach pracy, nie
wierząc, Ŝe poprzez te instytucje znajdzie zatrudnienie (w badaniach ankietowych twierdzi tak co
drugi  młody  wykształcony  bezrobotny).  MoŜe  to  oznaczać,  Ŝe  rzeczywiste  bezrobocie

12 Bezrobocie młodzieŜy dotyczy osób w wieku 15-24 lata, którzy nie uczą się w szkole dziennej. 
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absolwentów jest znacznie wyŜsze, lub Ŝe osoby te pracują na stanowiskach niewykorzystujących
w pełni ich kwalifikacji i potencjału.

59. Spadek aktywności  zawodowej  i  wskaźników zatrudnienia  młodych osób spowodowany  jest  w
duŜym stopniu rosnącym udziałem młodych osób kontynuujących kształcenie, co naleŜy uznać za
zjawisko jednoznacznie  pozytywne13.  W najbliŜszej  przyszłości  moŜe wystąpić  jednak niedobór
absolwentów  średnich  szkół  zawodowych,  tj.  rzemieślników,  techników  i wykwalifikowanych
robotników.  Z danych powiatowych urzędów pracy wynika, Ŝe najwięcej ofert pracy kierowanych
jest  do  osób  o  kwalifikacjach  technicznych  i  zawodowych  z  wykształceniem  średnim  i
zasadniczym. MoŜe to wymusić konieczność odbudowania prestiŜu i zaplecza szkół technicznych i
zawodowych.  Tym  bardziej,  Ŝe  spora  grupa  robotników  wykwalifikowanych  wyjeŜdŜa  coraz
częściej świadczyć pracę w innych państwach członkowskich UE.

60. Problemem  bardzo  istotnym  z  punktu  widzenia  przerywania  kręgów  wykluczenia  (biedy,
alkoholizmu, klientyzmu wobec pomocy społecznej, itp.) jest równieŜ wsparcie osób wychowanych
w  rodzinach  alkoholowych  i  patologicznych.  Według  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  (PARPA)  liczba  alkoholików  wynosi  600-800  tysięcy,  ale  osób
dotkniętych  tym zjawiskiem jest  znacznie  więcej  (około 2-3 miliony naduŜywających  alkoholu).
Około 1 mln dzieci wychowuje się w rodzinach naduŜywających alkoholu, w tym 400 tysięcy w
rodzinach alkoholików – syndrom DDA, z którym wchodzą w dorosłe Ŝycie uniemoŜliwia im realną
ocenę szans na rynku pracy. Jak wskazują doświadczenia organizacji pozarządowych, młodzieŜ z
tym  problemem  –  nawet  dysponując  wysokimi  i  poŜądanymi  przez  rynek  kwalifikacjami  –  ze
względu  na  bariery  psychologiczne  nie  umie  się  odnaleźć  bez  odpowiedniej  terapii  i
uświadomienia sobie, do jakiego stopnia alkoholizm w rodzinie warunkuje ich zachowania i reakcje
na  otoczenie.  Brak  systemowego  wsparcia  na  rzecz  DDA  jeszcze  na  poziomie  szkoły  jest
niewątpliwie jedną z przyczyn  pogłębiania się problemu alkoholowego w Polsce.  Ponadto 70%
niepełnoletnich  miało  kontakt  z  alkoholem,  z  czego  ponad  połowa  pije  przynajmniej  1  raz
tygodniowo,  a  edukacja  profilaktyczna  nie  istnieje  w  większości  szkół  nawet  na  poziomie
ponadgimnazjalnym.

61. W  szczególnie  trudnej  sytuacji  na  rynku  pracy  są  osoby  młode  ze  środowisk  trudnych,
dysfunkcyjnych  i  patologicznych,  posiadający  niskie  wykształcenie  i  liczne  deficyty  socjalne
(rodzinne, wychowawcze, socjalizacyjne, edukacyjne), a nie jest to grupa mała. Chodzi o młodzieŜ
z rodzin niepełnych, wielodzietnych (tych, w których występuje bieda lub/i patologia społeczna)14,
placówek opiekuńczo-wychowawczych (ok. 82 tys. osób w 2005 roku), uczestników Ochotniczych
Hufców  Pracy  (ok.  30  tys.  osób  w  2005  roku),  przebywających  w  zakładach  poprawczych  i
więzieniach. KaŜda z tych grup młodzieŜy naraŜona jest na wykluczenie społeczne, dyskryminację
na rynku pracy, alienację i atrofię społeczną. Aktywizowanie tych grup pod kątem rynku pracy jest
długotrwałe  i  niezwykle  trudne.  Powiatowe  centra pomocy rodzinie,  którym podlegają placówki
opiekuńczo-wychowawcze  posiadają  ograniczone  moŜliwości  finansowe  i  organizacyjne  do
aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieŜy i monitorowania ich losów po wyjściu z placówki.  Z
kolei  szkolnictwo  zawodowe  w  zakładach  poprawczych  jest  całkowicie  niedostosowane  do
współczesnych  wymogów gospodarki  i  rynku pracy.  Przestarzałe  warsztaty,  sprzęt,  maszyny  i
urządzenia,  powodują,  Ŝe  właściwie  niemoŜliwe  jest  przygotowanie  młodych  osób  do
konkurencyjnego  funkcjonowania  na  rynku.  Ogromne  deficyty  w  moŜliwościach  aktywizacji
osadzonych  i  przebywających  w  zakładach  poprawczych  wynikają  z  problemów finansowych,
kadrowych, infrastrukturalnych  i organizacyjnych polskich placówek penitencjarnych. 

62. W tym kontekście bardzo potrzebne wydaje się budowanie i dalsze wzmacnianie społeczeństwa
obywatelskiego, opartego o pręŜnie działające organizacje społeczne, których ewidentnie brakuje

13 W Polsce obserwuje się aktualnie największą dynamikę wzrostu studentów ze wszystkich państw europejskich. Wskaźniki
skolaryzacji dla grupy wiekowej 18-24 wynoszą w Polsce 50% i są jednymi z najwyŜszych na świecie.
14 W Polsce jest ponad 1,1 mln rodzin niepełnych, co stanowi ponad 10% ogólnej liczby rodzin (z czego ok. 15% to samotni
ojcowie).  W rodzinach tych wychowuje się około 15% wszystkich dzieci. Rodziny te są znacznie bardziej (ponad dwukrotnie)
naraŜone  na ubóstwo  i  marginalizację.  Około  251 tysięcy  rodzin  niepełnych odbierało  w roku 2005  jakąś  formę pomocy
społecznej.  Jeśli  chodzi o rodziny wielodzietne to stanowią one najbardziej  zagroŜoną grupę ubóstwem. PoniŜej relatywnej
granicy ubóstwa Ŝyje co druga rodzina z więcej niŜ czworgiem dzieci, ¼  rodzin z trojgiem dzieci. Dzieci i młodzieŜ wychowująca
się w tych rodzinach jest naraŜona w większym stopniu aniŜeli ich rówieśnicy na nierówność w dostępie do wykształcenia i
rynku pracy.
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w wielu polskich miasteczkach i wsiach. Perspektywy dla sporej części młodzieŜy w państwach
UE wiąŜe się z wolontariatem i aktywizacją części młodych osób w organizacjach pozarządowych.
Rozwijać  powinno  się  współpracę,  wymianę  informacji  i  wzajemne  konsultacje  społeczne
wszystkich  podmiotów  rynku  pracy,  tworząc  najróŜniejsze  sieci  formalnych  i  nieformalnych
powiązań  (networking).  Młodzi  Polacy  coraz  częściej  samodzielnie  starają  się  o  zdobycie
bezpłatnej  praktyki  czy  staŜu w przedsiębiorstwach biznesowych,  instytucjach publicznych,  czy
organizacjach  pozarządowych.  Szczególnie  duŜą  dynamikę  aktywności  młodzieŜy  widać  w
przypadku wolontariatu. Znaczna część młodzieŜy w Polsce chce w ten sposób zdobyć potrzebne
doświadczenie, praktykę, poznać nowych ludzi, „usieciowić” kontakty zawodowe. Przyjęcie w 2003
roku  ustawy  o  instytucjach  poŜytku  publicznego  i  wolontariacie  zdynamizowało  w  znaczący
sposób aktywizację młodzieŜy w róŜnorodnych organizacjach społecznych.  W latach 2001–2004
prawie dwukrotnie wzrosła  liczba wolontariuszy z 10% do 18,3%. Jak wskazują badania,  duŜa
część z 5,4 mln wolontariuszy to młodzi ludzie, szukający sposobu na wejście w ten sposób na
rynek pracy. 

63. Mobilizowanie automatycznie wiąŜe się z kształtowaniem wśród nich postaw przedsiębiorczych,
które  nie  są  związane  z  wykształceniem,  ale  z  pewnymi  cechami  osobowościowymi  i
umiejętnościami.  W tym  celu  naleŜałoby  wprowadzić  do  szkół  cały  pakiet  warsztatów  i  zajęć
praktycznych  w  powiązaniu  z  lokalnymi  przedsiębiorstwami.  Dzisiaj  kreowanie  postaw
przedsiębiorczych  sprowadza  się  tylko  do  przedmiotu  Podstawy  Przedsiębiorczości,  który  jest
prowadzony  często  przez  nauczycieli  dodatkowo  przygotowanych  do  prowadzenia  tego
przedmiotu od 2001 roku. 

64. Efekty przygotowywanych dotychczas na poziomie centralnym programów nie są zadawalające.
Realizację polityki zatrudnienia na rzecz młodzieŜy w Polsce naleŜy powiązać z istnieniem wielu
czynników  mobilizujących  i  przeszkadzających  w  mobilizacji  zasobów  młodzieŜy.  Niestety
programy  na  rzecz  młodzieŜy  finansowane  w  ramach  EFS  oraz  środków  przedakcesyjnych
najczęściej  ograniczają  się  do  szkoleń  lub  zatrudnienia  subsydiowanego  (oraz  staŜy).  O  ile
jeszcze co do pierwszego instrumentu moŜna się zgodzić (istotne, ale o ograniczonej przydatności
wobec  braku  pośrednictwa  pracy),  to  staŜe  i  zatrudnienie  subsydiowane  są  utrwalaniem
wcześniejszej  praktyki  i  nie prowadzą  do trwałego umieszczenia  beneficjentów w zatrudnieniu
(niekoniecznie oczywiście w sposób ciągły u jednego pracodawcy). W ramach SPO RZL projekty
skierowane specyficznie do młodzieŜy realizowały Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). Obejmowały
one  prowadzenie  Szkolnych  Ośrodków  Kariery  (tylko  OHP  mogły  otrzymać  finansowanie  w
ramach  SPO  RZL  na  takie  działanie,  prowadzą  obecnie  180  takich  ośrodków)  oraz  katalog
typowych  działań  OHP.  Poza  tym,  brakowało  systemowego  wsparcia  osób  młodych  w
pozycjonowaniu się wobec rynku pracy.

65. PowaŜnym a najczęściej pomijanym problemem w kontekście miejsca młodzieŜy na rynku pracy
jest  to,  Ŝe  dzięki  wieloletnim  programom rządowym  de  facto subsydiującym  ich  zatrudnienie,
pracodawcy przyzwyczaili się traktować tę grupę jako mniej atrakcyjną zgodnie z mechanizmem,
Ŝe skoro państwo płaci za zatrudnianie młodych, są gorszymi pracownikami. Jak wskazuje wielu
ekspertów, w pewnym sensie popsuto w ten sposób rynek i działania wspierające pozycję osób
młodych  na rynku  pracy  muszą  uwzględniać  ten  czynnik.  Stąd  naleŜy  szczególnie  promować
model,  w którym świadczenia  kierowane są do osób,  a nie  do przedsiębiorców,  by stopniowo
odwrócić ten proces.

66. Warto  teŜ  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iŜ  młode  osoby  o  ograniczonych  kompetencjach  mogłyby
rozwijać  swoje  kompetencje  w  pracy  (on-the-job  training),  niemniej,  ze  względu  na  regulacje
dotyczące  płacy minimalnej,  zatrudnienie  tych  osób  z  ich  niewielkimi  umiejętnościami  nie  jest
ekonomicznie  uzasadnione  dla  pracodawców.  W  związku  z  powyŜszym  osoby  te  wpadają  w
błędne koło braku moŜliwości zatrudnienia ze względu na brak doświadczenia, z którego trudno
jest im się wyrwać15.

15 Dodatkową  komplikacją  w  obecnym  okresie  programowania  był  rozziew  kompetencyjny  między  PUP  a  jednostkami
samorządowymi – zgodnie z ustawą o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia na staŜe kierować musi starosta, który
jednak nie ma prawa do wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pracy. Te znajdują się w gestii PUP, które jednak
mogą wspierać tylko osoby bezrobotne – w momencie skierowania na staŜ przez starostę automatycznie utracony jest status
bezrobotnego. W konsekwencji do  realizowania staŜy konieczne było zawieranie specjalnych porozumień, co i tak w pewnym
sensie stanowiło obejście prawa. 
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21 Kobiety

67. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce jest bardzo niski i wyniósł w 2005 roku 47%, przy 59 %
wskaźniku  zatrudnienia  męŜczyzn  oraz  celu  Strategii  Lizbońskiej  60%  na  poziomie.  W  wielu
krajach UE wskaźnik zatrudnienia kobiet jest znacznie wyŜszy, wynosząc 71,9% w Danii, 70,4% w
Szwecji, 66% w Finlandii. Wprawdzie są w Europie kraje o niŜszym wskaźniku zatrudnienia kobiet,
jak np. 33,7% na Malcie,  45% we Włoszech, 46% w Grecji,  lecz nie są to poŜądane kierunki
rozwoju sytuacji na rynku pracy. 

68. Z badań wynika, Ŝe 36 % kobiet uwaŜa,  Ŝe sytuacja na rynku pracy jest bardzo zła,  a 44,1%
uznaje ją za złą. Większość kobiet - 58,1% uwaŜa, Ŝe ich pozycja na rynku pracy jest generalnie
gorsza od męŜczyzn. Interesujące jest to, Ŝe sami przedsiębiorcy (66%) uznają sytuację kobiet na
rynku pracy za gorszą. 

69. Obserwowana jest równieŜ dyskryminacja na poziomie wynagrodzenia - kobiety zarabiają mniej
od męŜczyzn  za  tę samą pracę.  Trudniej  jest  im takŜe ubiegać się  o uzyskanie  zatrudnienia,
inwestowanie  w  rozwój  kompetencji  i  awanse  zawodowe.  Wszystko  to  spowodowane  jest
istniejącym w dalszym ciągu silnym w Polsce stereotypem dotyczącym postrzegania roli  kobiet
jako prowadzących gospodarstwo rodzinne (domowe) i wychowującej dzieci. Zatrudnienie i kariera
zawodowa  są  w  wielu  środowiskach  w  Polsce  zarezerwowane  dla  męŜczyzn.  Sytuacja  taka
częściej  zdarza  się w środowiskach wiejskich i  małomiasteczkowych,  gdzie  silny  jest  kontekst
kulturowy polegający na tradycyjnej percepcji społecznych ról kobiet i męŜczyzn. Tymczasem na
obszarach wiejskich, które pozostawione są od lat bez jakiejkolwiek wizji  rozwoju społecznego,
moŜliwa jest aktywizacja kobiet w kierunku turystyki wiejskiej (agroturystyki),  świadczenia usług
opiekuńczych (ze względu na postępujące procesy starzenia się wsi), czy rękodzieła. 

70. Mimo,  Ŝe  kobiety  są  średnio  lepiej  wykształcone  od  męŜczyzn,  bezrobocie  wśród  nich  jest
częstsze  (w 2005  roku ogółem 17,4%,  przy  czym  stopa  bezrobocia  kobiet  wynosiła  19,1%,  a
męŜczyzn 15,9%). Liczba kobiet bezrobotnych wynosiła w 2005 r. prawie 1,5 mln, co stanowiło
54,6% ogółu  bezrobotnych.  Kobiety  są  takŜe  częściej  aniŜeli  męŜczyźni  bierne  zawodowo  co
wynika z faktu zajmowania się domem, wychowywaniem dzieci lub praktykowaniem tradycyjnego
modelu  rodziny  „u boku  męŜa”.  O  ile  jednak  czasowa  bierność  zawodowa  moŜe  być
spowodowana nieudaną próbą godzenia przez nie funkcji zawodowych i rodzinnych, bezrobocie
jest  zjawiskiem  o  innym  podłoŜu.  Gorsza  sytuacja  kobiet  na  rynku  pracy  wynika  z  postaw
pracodawców,  którzy  wolą  zatrudniać  męŜczyzn,  aniŜeli  kobiety  ze  względu  na  moŜliwość
korzystania  przez nie z urlopów macierzyńskich  i wychowawczych.  Największe róŜnice  między
aktywnością  zawodową  kobiet  a  męŜczyzn  moŜna  zaobserwować  w  wieku  25-34  lata,  kiedy
podejmowane są decyzje o dziecku oraz w grupie wiekowej 45-54, czyli  kiedy pokolenie dzieci
potrzebuje wsparcia w opiece nad swoimi dziećmi (w szczególności:  wobec niskiej dostępności
usług opiekuńczych i relatywnie wysokich kosztów prywatnej opieki nad dziećmi). 

71. Specjalną sytuację na rynku pracy mają kobiety powracające po dłuŜszej nieobecności, m.in. po
urlopie  wychowawczym.  Pracodawcy  nie  chcą  ich  zatrudniać  ze  względu  na  dezaktualizację
kwalifikacji  i  umiejętności.  Tymczasem  wiele  kobiet  powracających  do  zatrudnienia  chce  się
sprawdzić,  wykazać,  Ŝe  są  pełnowartościowymi  pracownikami,  co  generuje  wysoki  stopień
zaangaŜowania w pracę i podnoszenia własnych kompetencji.

72. Zatem minimum 1.5 miliona kobiet jest w Polsce chętnych i gotowych do podjęcia pracy kobiet, a
być  moŜe  znacznie  więcej,  jeŜeli  włączymy  te  kobiety,  które  pozostają  w  sferze  biernych
zawodowo, ale które mogłyby zaktywizować się na rynku pracy lub kobiety wiejskie, które tkwią w
ukrytym bezrobociu. Aby zaktywizować je potrzeba jednak zastosować odpowiednie rozwiązania i
instrumenty. 

• Kobiety potrzebują na rynku pracy więcej elastyczności, a od pracodawców oczekują więcej
zrozumienia związanego z koniecznością ich atypowego (z punktu widzenia  pracodawców)
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zatrudnienia. Jest to związane z tym, Ŝe w Polsce to głównie kobiety w przewaŜającej części
zajmują się domem i opieką nad dziećmi. I choć na czas urlopu macierzyńskiego ich stosunek
pracy  jest  chroniony  prawnie,  po  powrocie  z  urlopu  pracodawca  woli  przedłuŜyć  umowę
z pracownikiem zastępczym, który jest „na bieŜąco”, niŜ inwestować w de facto odbudowanie
kompetencji powracających kobiet. Dlatego teŜ udział bezrobotnych kobiet w wieku 25-29 lat
(w tym wieku najczęściej pojawia się dziecko) wśród ogółu kobiet jest o ponad 60% wyŜszy od
analogicznego  udziału  męŜczyzn.  Okresu przejściowego  po powrocie  do  pracy nie  moŜna
jednak sfinansować instrumentami typu  on-the-job-training lub staŜu, poniewaŜ formalnie nie
są to osoby bezrobotne. Rozwiązania wspierające aktualizację kompetencji i kwalifikacji kobiet
w pierwszym okresie powrotu na rynek pracy są zatem wskazane dla zmniejszenia napływu tej
grupy do bezrobocia i zachowania pozyskanych przez nie wcześniej kompetencji.

• Z  drugiej  strony  oprócz  zatrudnienia  kobiety  potrzebują  bezpieczeństwa  socjalnego,
związanego  z ich  sytuacją  zatrudnieniową  i  rodzinną.  Dlatego  tak  waŜne  jest  stosowanie
uelastyczniania  w duchu  flexicurity,  czyli  poszukiwania   równowagi  między  elastycznością
zatrudnienia  a bezpieczeństwem  socjalnym.  Flexicurity  to  próba  pogodzenia  aktywności
zawodowej  kobiet  z Ŝyciem  rodzinnym  (combination  security).  Dla  przykładu  praca  w
niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  jest  w  Polsce  domeną  kobiet  –  ponad  30%  kobiet
zatrudnionych w Polsce jest zatrudniona w niepełnym wymiarze  czasu pracy,  podczas gdy
udział  męŜczyzn w takiej formie zatrudnienia wynosi  tylko 6,5%. JednakŜe, gdy porównamy
zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy z Holandią to okaŜe się, Ŝe tam aŜ
73% kobiet pracuje w tej formie zatrudnienia, przy czym przeciętny czas pracy w tej formie
zatrudnienia wynosi  w UE około 20-22 godziny w tygodniu.  Kobiety mogą zatem zająć  się
jeszcze obowiązkami rodzinnymi i wychowawczymi. 

• Z badań wynika, Ŝe aŜ 23,5% kobiet w Polsce zetknęło się bezpośrednio z dyskryminacją i
pozbawieniem  równouprawnienia  na  rynku  pracy.  Doświadczenie  macierzyństwa  sprzyja
rozpoznawaniu  sytuacji  dyskryminacji  –  aŜ  13% kobiet  posiadających  dzieci  doświadczyło
dyskryminacji  na rynku pracy.  Dyskryminacja  dotyczy  samego procesu rekrutacji  do  pracy
(mniejsze szanse na pracę młodych męŜatek itd.), jak równieŜ kobiet zatrudnionych, które –
jak  wskazywano  wcześniej  –  mają utrudniony dostęp do awansów zawodowych,  zarabiają
około 20% mniej za tę samą pracę, częściej aniŜeli męŜczyźni są zwalniane z pracy. Polityka
równości płci i równości szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy powinna skutkować większą
chęcią kobiet do zatrudnienia i większej aktywności i zaangaŜowania zawodowego. 

• Wiele nieaktywnych zawodowo kobiet posiadających małe dzieci chętnie zaktywizowałoby się
zawodowo,  ale niestety w Polsce istnieje powaŜny deficyt  usług opiekuńczych nad dziećmi.
Brakuje tanich miejsc w przedszkolach. Szkoła podstawowa nie dostarcza od lat dodatkowych
usług społecznych, mimo, Ŝe zmienia się czas i organizacja pracy (konflikt między godzinami
prac świetlic, a wymaganiami pracodawców wobec rodziców). Szczególnie w przypadku kobiet
o niŜszych  kwalifikacjach nie  są dostępne usługi  stałych  opiekunek  do dziecka – usługi  te
najczęściej  nie  są  rejestrowane  w  ZUS  oraz  w  urzędzie  skarbowym,  a  ich  koszt  często
pokrywa  się  z  potencjalnymi  zarobkami  netto  tych  kobiet  (od  800  do  1500  zł).  Brak
instytucjonalnej pomocy opieki nad dzieckiem powoduje, Ŝe wybór zajmowania się domem w
miejsce  pracy  zawodowej  jest  ekonomicznie  racjonalny  z  prywatnego  punktu  widzenia.
Rozwiązania  na  rzecz  opieki  nad  dziećmi  powinny  mieć  miejsce  równieŜ  w  Polsce,  jeśli
powaŜnie myślimy o włączaniu młodych matek na rynek pracy, by wykorzystać ich zasoby i
potencjał. 

73. Grupa  około  1.5  miliona  kobiet,  o  której  mowa  jest  z  pewnością  bardzo  zróŜnicowana  pod
względem  wykształcenia  i  kompetencji  –  bezrobocie  generalnie  w  mniejszym  stopniu  dotyka
osoby z wykształceniem wyŜszym oraz w średnim wieku. Jednak fakt trwałości bezrobocia wśród
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kobiet (średnio, jeśli wziąć pod uwagę równieŜ róŜnice w poziomie wykształcenia i inne czynniki
determinujące długość okresu poszukiwania pracy,  nie mogą znaleźć pracy niemal dwukrotnie
dłuŜej niŜ męŜczyźni – równocześnie badania jakościowe wskazują na średnio większą aktywność
w jej poszukiwaniu) sugeruje brak odpowiedzi po stronie słuŜb zatrudnienia na potrzeby tej grupy
bezrobotnych.  Aktualizacja kompetencji  zawodowych oraz wsparcie w poruszaniu się po rynku
pracy poszerzone o pośrednictwo pracy u osób z doświadczeniem i przerwą w pracy wymaga
innego podejścia niŜ szkolenia przekwalifikowujące, co naleŜy uwzględnić programując działania
dla tej grupy w postaci kompletnej sekwencji działań zakończonych skutecznym pośrednictwem
pracy. 

74. Odmienną kwestią jest około 650 – 700 tys. kobiet poniŜej 35 roku Ŝycia, które w ogóle nie mają
doświadczenia zawodowego, lub ich doświadczenie jest krótsze niŜ rok pracy.  W przypadku tej
grupy – mimo, iŜ nie mówimy tu o integracji społecznej, konieczne jest budowanie kompetencji
zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy praktycznie od nowa. Wymaga to
zarówno pakietu o charakterze szkoleniowym, jak i kontynuacji tego działania w postaci staŜy i/lub
przeszkolenia w miejscu pracy.  Taka sekwencja działań  musi być  zakończona pośrednictwem
pracy,  by  zdobyte  dzięki  wcześniejszym  działaniom  kompetencje  nie  zdąŜyły  się
zdezaktualizować. 

75. W okresie programowania  2004-2006  po raz  pierwszy  kwestia  sytuacji  kobiet  na  rynku pracy
pojawiła się w postaci podejścia horyzontalnego (działanie 1.6 w ramach SPO RZL). Wynika to
równieŜ ze zmian legislacyjnych – nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z 2004 roku wymienia kobiety jako jedną z grup ryzyka na rynku pracy. Środki zarezerwowane w
ramach działania  1.6  umoŜliwiły  realizację  wielu  projektów  wspierających  samodzielność  oraz
odświeŜających  lub  budujących  od  nowa  kompetencje  kobiet,  w  szczególności  kobiet
powracających na rynek pracy po wieloletniej przerwie. Równocześnie doświadczenia IW EQUAL
w tym zakresie wskazują, Ŝe właściwym instrumentem nie jest dalsze zmniejszanie elastyczności
(poprzez m.in. wydłuŜanie urlopu macierzyńskiego), lecz ciągły monitoring i promowanie dobrych
praktyk  oraz  wspieranie  rozwoju  świadomości  pracodawców  –  bardziej  świadoma  polityka
kadrowa  polskich  przedsiębiorców  oznacza  większą  koncentrację  na  obiektywnej  ocenie
kompetencji, przekładając się na mniejszą dyskryminację.

22 Osoby 50+/55+

76. Osoby powyŜej  50  roku  Ŝycia  (50+)  stanowią  znaczną  grupę  społeczną,  która  w najbliŜszym
okresie programowania zwiększy się o dalsze 2 mln osób. Równocześnie, aktywność zawodowa
tej  grupy została  określona przez  UE jednym  z kluczowych  obszarów interwencji,  a  Strategia
Lizbońskiej  określa  docelowy  wskaźnik  zatrudnienia  w  tej  grupie  na  50%  w  2015  roku.
Podstawową przyczyną jest kontekst demograficzny (starzenie się społeczeństwa) i dramatycznie
pogarszającą  się  wypłacalność  systemów  emerytalnych  PAYG.  Mimo  iŜ  w  Polsce
przeprowadzona  została  reforma  emerytalna,  przy  wskaźniku  zatrudnienia  w  tej  grupie  na
poziomie  26%  coraz  większą  niewydolność  FUS/ZUS  w wypłacie  świadczeń  emerytalnych  i
rentowych jest równieŜ widoczna. 

77. Tymczasem w 2005 roku bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia stanowili 16 % ogółu bezrobotnych, co
oznacza,  Ŝe  było  ich  ponad  430  tysięcy  osób.  Drugie  tyle  osób  korzystało  ze  świadczeń
przedemerytalnych. Wskaźnik zatrudnienia na poziomie 26% oznacza, Ŝe tylko co czwarta osoba
w tym wieku pracuje,  co  jest  najniŜszą  wartością  dla  wszystkich  państw UE.  Przeciętny  wiek
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emerytalny w Polsce na poziomie 56 lat dla kobiet i 58 lat dla męŜczyzn jest jednym z najniŜszych
w EU. 

78. Bezrobocie osób powyŜej  50 roku Ŝycia  wzrasta w Polsce od 1997 roku, kiedy było najniŜsze
w ostatnich 15 latach.  Od tamtej pory nastąpił  trzykrotny wzrost bezrobocia w grupie wiekowej
powyŜej 55 lat – jest to bezpośrednią konsekwencją zmniejszenia moŜliwości uzyskania renty lub
świadczenia przedemerytalnego w wyniku programów racjonalizacji wdraŜanych w tym okresie. W
2006r.  ponad  130  tys.  osób  było  bezrobotnymi  w  tej  kategorii  wiekowej  55-64,  a  gdyby
rozpatrywać ją łącznie z grupą wiekową 45-54 (ponad 640 tys. bezrobotnych), mowa o blisko 800
tysięczną armię bezrobotnych w wieku niemobilnym16. 

79. Osoby po 50 roku Ŝycia to szczególna grupa ryzyka socjalnego – trudności te wynikają zarówno
z postrzegania  tej  grupy wiekowej  jako pracowników mniej  wartościowych  przez potencjalnych
pracodawców  (w  tej  grupie  wiekowej  wykształcenie  jest  średnio  najniŜsze,  podczas  gdy
przewaŜająca  część  kompetencji  zawodowych  zdobywana  była  w  poprzednim  systemie
gospodarczym),  jak  równieŜ  z  braku  chęci  do  podjęcia  aktywności  zawodowej  przez  samych
zainteresowanych (względnie łatwe jest uzyskanie świadczeń przedemerytalnych lub rentowych).
De facto jedynymi bezrobotnymi w tej grupie wiekowej są ci, którym nie udało się „uciec” z rynku
pracy, pozyskując dochody w inny sposób17.  Diagnoza zdaje się nie dostrzegać jednak, Ŝe są to
równieŜ i ci, którzy chcą pozostać aktywni i pracować. Problemem w tej grupie wiekowej nie jest
tylko bezrobocie i trudności w znalezieniu pracy przez osoby powyŜej 50 roku Ŝycia, ale równieŜ
pogarszająca się sytuacja osób pracujących, którzy nie czują się pewnie na rynku pracy, nieufnie
podchodzą do wszelkich zmian w swoich firmach, m.in. do czynników rozwojowych, zatrudniania
młodszych  pracowników,  czy  działań  reorganizacyjnych.  Szczególnie  trudna  sytuacja  dotyczy
kobiet powyŜej 50 roku Ŝycia – niŜsze kwalifikacje zawodowe w porównaniu z osobami młodszymi
oraz małe zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem kobiet w tym przedziale wiekowym jak i
mała wiedza na temat zasad poruszania się na rynku pracy i poszukiwania ofert pracy powoduje
alienację z rynku pracy.

80. W celu niwelowania bezrobocia osób powyŜej 50 roku Ŝycia w Polsce podjęto w ostatnich latach
działania, które jednak mają ograniczoną skuteczność.  Jednym z pomysłów było wprowadzenie
świadczeń  przedemerytalnych,  co  poprawiło  sytuację  tych  osób  na  rynku  pracy  tylko
„statystycznie”.  Nie  rozwiązało  to  jednak  rzeczywistego  problemu,  a  wręcz  przeciwnie
spowodowało  pojawienie  się nowych  negatywnych  zjawisk  jak  min.  zatrudnienia  tych  osób na
czarno  przez  pracodawców,  którzy  w ten  sposób  unikali  wysokich  kosztów  pozapłacowych
nowozatrudnionych. Brak jest natomiast systemowych rozwiązań aktywizacyjnych na odpowiednią
do wyzwań skalę. Realizowany przez rząd program 50 + objął swym zasięgiem w 2005 roku około
1500 osób powyŜej 50 roku Ŝycia w ramach 20 projektów realizowanych w 12 województwach (nie
wszystkie województwa realizują ten program)18, wobec 600 000 zarejstrowanych bezrobotnych w
tej  grupie  wiekowej.  Jednym  z wymogów formalnych  była  wysoka  innowacyjność  projektów w
ramach programu 50+. Niestety większość projektów była mało oryginalna, zakładając zawieranie
umów z pracodawcami na zatrudnienie subsydiowane.

81. Podsumowując naleŜy podkreślić, Ŝe negatywny wpływ na sytuację osób w wieku powyŜej 50 roku
Ŝycia  na  rynku  pracy  mają  przede  wszystkim  niski  poziom  dopasowania  popytu  i  podaŜy
kwalifikacji  na  rynku  pracy,  postępowanie  pracodawców,  którzy  zarówno  z  przyczyn
subiektywnych jak i obiektywnych nie dostrzegają, albo nie mogą uzyskać w swojej firmie korzyści
płynących  z zatrudnienia  osób  starszych  oraz  łatwy  dostęp  do  wcześniejszych  emerytur  i
świadczeń przedemerytalnych.

82. W procesach restrukturyzacyjnych w ogóle praktycznie nie stosowano w Polsce instrumentu jakim
jest outplacement, uciekając się do zapewniania świadczeń przedemerytalnych dla osób w wieku

16 Prognoza zmian demograficznych w  Polsce na  lata  2003 - 2030 oparta na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z
2002  roku wskazuje, Ŝe do 2011 roku mimo zmniejszania się liczby ludności ogółem, populacja osób w wieku 50 - 64 lata
będzie wykazywała tendencję wzrostową.
17 Wzrost osób bezrobotnych w tych kategoriach wiekowych byłby jeszcze wyŜszy, gdyby nie fakt asekuracji wielu osób w wieku
powyŜej 50 roku Ŝycia poprzez zwiększenie populacji objętej świadczeniami przedemerytalnymi. Populacja osób uprawnionych
do  zasiłku  lub  świadczenia  przedemerytalnego  liczyła  w  2004 r.  594  tys.  osób,  w  tym  291  tys.  kobiet.  Z  ogólnej  liczby
uprawnionych,  318 tys.  osób posiadało prawo do świadczenia przedemerytalnego,  a 275 tys. osób było  uprawnionych do
zasiłku przedemerytalnego. W końcu 1997 r. prawo do zasiłków i świadczeń miało juŜ tylko 104 tys. osób, czyli ponad 5 razy
mniej niŜ w końcu 2004 roku.
18

 Realizacja  celów programu  50 PLUS zakładała  zaktywizowanie  rocznie  około  50 -  80 tysięcy osób bezrobotnych oraz
pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne (w tym ok. 10 tysięcy tj. 30% osób corocznie uprawnionych do świadczeń
przedemerytalnych) 

LXIV



50/55+  w  momencie  restrukturyzacji.  Jeśli  uwzględnić,  Ŝe  największa  fala  prywatyzacyjno-
restrukturyzacyjna zaczęła się około dekady temu, osoby wówczas zwolnione, które nie uzyskały
świadczeń przedemerytalnych ze względu na wiek, obecnie wchodzą w najtrudniejszy wiek na
rynku pracy bez Ŝadnego systemowego wsparcia szkoleniowego, kompetencyjnego ani mobilności
i elastyczności. Wobec złoŜonych potrzeb, konieczna jest cała sekwencja działań – obejmująca
łącznie wiele instrumentów rynku pracy. 

83. Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe to w tej grupie wiekowej bezrobocie jest najbardziej trwałe,
a obiektywne prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia najniŜsze – składają się bowiem na
siebie  trzy  efekty:  niŜszego  wykształcenia,  niemobilności  wiekowej  oraz  długotrwałego
pozostawania  bez  pracy.  Szczególnie  dotyczy  to  osób  zamieszkujących  tereny  o  wysokim
bezrobociu, gdzie wykształciła się tzw. podkultura biedy i niezaradności, jak równieŜ bezrobotnych
ze środowisk  zaniedbanych,  regionów popegeerowskich, monoprzemysłowych.  Zapewnienie im
moŜliwości  pracy  tzw.  nisko  kwalifikowanej  jest  moŜliwe  tylko  dzięki  sprzęŜeniu  wysiłków
inwestycyjnych i prozatrudnieniowych w danym regionie. 

84. W tej grupie brak jest równieŜ umiejętności poruszania się po rynku pracy. Kompetencje związane
z ICT,  znajomością  języków  obcych  oraz  tzw.  nowymi  zawodami  są  dla  tej  grupy  relatywnie
trudniejsze do pozyskania. Ponadto  osoby w wieku 50+ nie umieją często określić z własnego
doświadczenia,  jakie  kompetencje  poŜądane  są  przez  pracodawców.  Stąd  nawet  ci,  którzy
mogliby zainwestować samodzielnie w pozyskanie nowych kwalifikacji najczęściej natykają się na
ofertę  kursów  językowych  oraz  szkoleń  komputerowych,  poniewaŜ  dla  tych  właśnie  dziedzin
dostępność kursów jest największa.

85. Dotychczasowe  działania nie  odzwierciedlają  zatem potrzeb tej  grupy i  skali  wyzwania.  Grupa
docelowa  działań  w ramach programów 50+ obejmować  będzie  w miarę  upływu  czasu  coraz
więcej  osób.  W  aktywizowaniu  tej  grupy  naleŜy  rozwijać  indywidualne  plany  działań  (IPD),
indywidualne  orientowanie  zawodowe  i  profesjonale  pośrednictwo  łącząc  to  ze  szkoleniami,
warsztatami i  przygotowaniem zawodowym.  WaŜne jest takŜe mobilizowanie  poprzez wsparcie
psychologiczne i rodzinne. Konieczne są oddziaływania zwiększające otwartość i adaptacyjność. 

23 Długotrwale bezrobotni

86. Szczególnym  przecięciem  dwóch  powyŜej  omawianych  grup  –  kobiety  i  50+  -  są  osoby
długotrwale bezrobotne. Zgodnie z definicjami ustawowymi, są to osoby pozostające bez pracy
powyŜej  12  miesięcy.  W 2005 roku było  to  łącznie  ponad 1,5  miliona  osób,  czyli  52% ogółu
bezrobotnych, przy czym ponad połowa z nich pozostawała bez pracy dłuŜej aniŜeli 24 miesiące
(a 25% dłuŜej  niŜ pięć  lat,  przy czym 87% nie ma prawa do zasiłku). Są to osoby zagroŜone
pauperyzacją, a nawet skrajnym ubóstwem. 

87. Wśród długotrwale bezrobotnych są osoby pozostające bez pracy kilkanaście miesięcy i wiele lat
(np. 5-10 lat w środowiskach popeegerowskich). Pozostawanie poza rynkiem pracy dłuŜej niŜ 2-3
lata  prowadzi  nie tylko do degradacji  materialnej,  ale  takŜe do wykluczenia  społecznego i  ma
swoje  konsekwencje  psychospołeczne  dla  samych  bezrobotnych  oraz  ich  rodzin.  Długotrwale
bezrobotni  im  dłuŜej  pozostają  na  bezrobociu,  tym  mniejsze  mają  szanse  na  powrót  do
zatrudnienia. Dlatego zwalczanie długotrwałego bezrobocia stało się od zainicjowania Europejskiej
Strategii  Zatrudnienia  w  1997  roku  naczelnym  wyzwaniem  polityki  rynku  pracy  UE.
Charakterystyczne jest to,  Ŝe jak wynika z badań długoterminowe bezrobocie ma tendencje do
utrwalania  się  i  moŜe  stać  się  zjawiskiem społecznego  dziedziczenia  dla  całych  rodzin  i  grup
społecznych. 

88. Z drugiej  strony,  doświadczenia brytyjskie wskazują, Ŝe dzięki instrumentom takim jak aktywna
integracja oraz poprawianie umiejętności w sferze pozycjonowania się na rynku pracy i wsparciu w
poszukiwaniu  pracy  (indywidualni  opiekunowie  pomagający  napisać  CV,  przygotować  się  do
rozmowy  lub  szukać  ogłoszeń)  moŜliwe  jest  praktycznie  wyeliminowanie  bezrobocia
długotrwałego. Barierą w tym kontekście moŜe okazać się zniechęcający wymiar zasiłków pomocy
społecznej  (przyznawanych  jedynie  według  kryterium  ubóstwa),  lecz  rozwiązaniem  w  tym
obszarze ma szanse stać się właściwie stosowany instrument kontraktu socjalnego. 

89. Długotrwale bezrobotni stanowią słabo zróŜnicowaną grupę. Najczęściej cechuje ich: stosunkowo
niski  poziom  wykształcenia,  niskie  dochody,  ograniczony  stopień  aktywności  społecznej  i
obywatelskiej,  niskie poczucie wartości i  postawy roszczeniowe.  Kluczowym wydaje się jednak
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kontekst  rozbieŜności  między  realiami  rynku  pracy,  a  przekonaniami  osób  bezrobotnych,
wskazujący na faktyczne wykluczenie społeczne. Badania nad długotrwale bezrobotnymi w wielu
45+  przeprowadzone  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Katowicach  pod  koniec  2004  roku
pokazały,  Ŝe  zdecydowana  większość  respondentów  uwaŜa,  Ŝe  najwaŜniejszym  czynnikiem
decydującym współcześnie o znalezieniu pracy jest młody wiek (67,5%) i poziom wykształcenia
(55,7%). Jedna trzecia badanych uznała, iŜ posiadanie dodatkowych umiejętności tj. znajomość
języków obcych, obsługa komputera czy prawo jazdy (35,4% populacji) oraz posiadanie koneksji i
znajomości  (32,9% populacji)  jest  bardzo  pomocne w znalezieniu  przyszłego  zatrudnienia.  Na
piątym miejscu, z jednakową liczbą odpowiedzi, stanowiącą 23,2% - znalazły się dwie opinie tj. Ŝe
o moŜliwości pozyskania pracy decyduje sytuacja na lokalnym rynku pracy, jak równieŜ staŜ pracy
i zdobyte doświadczenie zawodowe. Interesujące jest to, Ŝe grupa objęta badaniem za najmniej
istotne  uznała  takie  elementy  jak:  posiadanie  silnej  woli i  zdecydowanej  postawy  przy
poszukiwaniu  pracy (2,8% wskazań),  znajomość metod i  sposobów poszukiwania zatrudnienia
(równieŜ 2,8%), a takŜe umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych potrzebnych przy
przyjmowaniu do pracy oraz uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych (0,4% wskazań). Około
4,1% ankietowanych osób pod opcją „inne” podało stan zdrowia jako czynnik mający wpływ na
znalezienie zatrudnienia19. Interesujące jest jednak przede wszystkim to, Ŝe bardzo niski stopień
poparcia  (19,1%  wskazań)  uzyskał  pogląd,  Ŝe  pracy  najlepiej  poszukiwać  za  pośrednictwem
powiatowego urzędu pracy. 

90. Jak  wskazują  doświadczenia  z  realizacji  pilotaŜowych  projektów  skierowanych  do  osób
bezrobotnych  na  terenach  popegieerowskich  lub  monoprzemysłowych,  osobom  tym  brak
najbardziej podstawowych kompetencji, jak prowadzenie logicznej i spójnej konwersacji, stosowne
przygotowanie się na rozmowę o pracę czy czytanie ze zrozumieniem. Często równieŜ dołącza
problem  warunkowanego  społecznie  naduŜywania  alkoholu  (niekoniecznie  uzaleŜnienia)  oraz
wyuczonej  bezradności.  Trwałe  włączenie  na  rynek  pracy  tych  osób wymaga  z  jednej  strony
aktywizacyjnej  postawy  systemu  pomocy  społecznej,  a  z  drugiej  przygotowania  specjalnie
przystosowanych  programów  integracyjnych  obejmujących  rozbudowaną  sekwencję  działań.
Warunkiem  sukcesu jest  równieŜ  zagwarantowanie  (np.  poprzez  inwestycje)  miejsc  pracy dla
beneficjentów  przynajmniej  w  początkowym  okresie  po  zakończeniu  programu  –  zwiększenie
mobilności przestrzennej jest praktycznie niemoŜliwe.

24 Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich

91. Na terenach wiejskich Ŝyje w Polsce 38% mieszkańców tj. 14,6 mln osób. Około 70% stanowią
osoby  związane  z  rolnictwem.  Polską  wieś  charakteryzuje  bardzo  niska  produktywność  w
rolnictwie.  Pracujący w rolnictwie  stanowią  16% pracujących ogółem, podczas gdy udział  tego
sektora w PKB wynosił  tylko 2,7%. Wśród ludności wiejskiej charakterystyczne jest bezrobocie
ukryte, które wynosi ponad 1,34 mln osób (związane równieŜ z niepełnym wykorzystaniem czasu
pracy). 

92. Wśród  ludności  rolniczej  występuje  takŜe  bezrobocie  jawne,  a  skala  tego  zjawiska  jest
niedoszacowana,  ze  względu  na  fakt,  Ŝe  definicja  bezrobotnego  nie  obejmuje  posiadaczy
gospodarstw rolnych powyŜej 2 ha. Innym elementem, który przyczynia się do rzadkiej rejestracji
w urzędach pracy przez bezrobotnych z obszarów wiejskich jest  bariera kosztowa związana  z
comiesięcznym  dotarciem do miasta  powiatowego  celem potwierdzenia  gotowości  do  pracy –
koszt dojazdu do miasta powiatowego często stanowi realną barierę wobec niewielkich korzyści z
posiadania  statusu  bezrobotnego  (w  przypadku  długotrwale  bezrobotnych  jedyną  zachętą  do
rejestracji jest ubezpieczenie zdrowotne). 

93. WyŜsze bezrobocie  występuje  wśród ludności  bezrolnej,  która zamieszkuje  tereny wiejskie.  W
2003 roku na wsi  było  ponad 1.3 mln bezrobotnych.  Stopa bezrobocia na wsi  wynosiła  17% -
porównywalna ze średnią dla kraju tylko ze względu na niŜszy niŜ przeciętnie wskaźnik aktywności
zawodowej  (szczególnie  wśród  kobiet)  i  bezrobocie  ukryte.  Wśród  mieszkańców  obszarów

19 Badanie na reprezentatywnej dla populacji długotrwale bezrobotnych grupie 514 osób.
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wiejskich,  mających  zatrudnienie,  38%  osób  posiada  wykształcenie  zasadnicze,  a  23%
podstawowe.  Na  polskiej  wsi  obserwowany  jest  proces  dramatycznie  szybkiego  starzenia  się
populacji ze względu na masowe wyjazdy młodzieŜy do duŜych miast lub za granicę, szczególnie
w ostatnich dwóch latach, po wejściu Polski do UE. Cechą bezrobocia na wsi jest długi  okres
pozostawania  bez  pracy  i  duŜa  liczba  bezrobotnych  nie  posiadających  prawa  do  zasiłku.
Następuje zatem złoŜenie się wszystkich czynników sprzyjających trudnej sytuacji na rynku pracy:
niskie  wykształcenie,  wykluczenie  geograficzne  (połoŜenie  z  dala  od  biegunów  wzrostu),
długotrwałość bezrobocia oraz mała dostępność infrastruktury publicznej i społecznej. 

94. Z badań i analiz wynika, Ŝe nadwyŜkowe zasoby pracy są znaczne wynosząc około 2,6 mln osób
(ok. 1.3 mln zarejestrowanych bezrobotnych oraz ok. 1.3 mln osób w tzw. bezrobociu ukrytym). Ta
rzesza  ludzi  –  mając  duŜe  zachęty  do  dezaktywizacji  w  postaci  niesymetryczności  systemu
ubezpieczeń  społecznych  dla  rolników  (świadczenia  z  KRUS  są  wysoko  subsydiowane)  –
potrzebuje zintegrowanego programu aktywizacji i reintegracji, uwzględniającej przede wszystkim
specyfikę rozproszenia oraz niskiej aktywności społecznej mieszkańców tych obszarów. Jedną z
przynoszących  satysfakcjonujące  rezultaty  form  aktywizacji  i  mobilizacji  jest  stymulowanie
samoorganizacji środowisk wiejskich i budowa kapitału społecznego na wsi, opartego o zaufanie w
społecznościach wiejskich. Instrumenty w postaci manufaktur, spółdzielni społecznych oraz innych
podmiotów ekonomii społecznej, które sprzyjają – poza tworzeniem miejsc pracy oraz moŜliwości
rozwoju  kompetencji  pracowników – poprawie  sytuacji  w społeczności  lokalnej  w wielu  innych
wymiarach. Cieszyć moŜe fakt, Ŝe w niektórych regionach rolnicy stają się coraz bardziej aktywni –
a odsetek rolników pracujących społecznie w najmniej jednej organizacji społecznej wzrasta. 

95. Wspomagany innymi poza EFS funduszami strukturalnymi rozwój obszarów wiejskich oraz system
unijnych dopłat  dla rolników powodują stopniowe ujawnianie się bezrobocia ukrytego.  Istotnym
czynnikiem  jest  tutaj  równieŜ  to,  Ŝe  poprawa  infrastruktury  na  obszarach  wiejskich  moŜe
przyczynić  się  do  zwiększenia  aspiracji  mieszkańców  obszarów  wiejskich,  świadomości  roli
edukacji i postawy aktywnej po stronie mieszkańców. Konieczne jest instytucjonalne i systemowe
wspieranie tych procesów. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie osób ze środowisk wiejskich
naleŜy:

• zapewnić  moŜliwość dywersyfikacji  dochodu z innych źródeł  aniŜeli  dochód z prowadzonej
działalności rolniczej lub świadczenia społeczne – model wspierający zatrudnienie w innych
sektorach gospodarki w sezonach, w których nie prowadzona jest działalność rolna znacząco
przyczyni się do wzrostu produktywności pracy;

• potrzebne jest  wspieranie  tworzenia  nowych  miejsc  pracy poza gospodarstwami  rolnymi  –
w usługach,  handlu,  rękodziele  itd.  –  kluczowe  znaczenie  mają  tutaj  takie  rozwiązania  jak
manufaktury czy spółdzielnie, ale równieŜ wspieranie mobilności przestrzennej mieszkańców
obszarów wiejskich;

• konieczny jest rozwój infrastruktury i poprawa świadomości na temat konieczności aktywizacji
w ramach APRP na obszarach wiejskich.

96. Podstawowymi  barierami  na  obszarach  wiejskich  są  kompetencje  i  komunikacja.  Brakuje
wykształconych  nauczycieli,  menedŜerów  i  innych  kadr  –  dlatego  samo  wsparcie  fizycznej
infrastruktury  nie  jest  wystarczające  do  stworzenia  warunków  dla  wzrostu  i  konwergencji  na
terenach  wiejskich.  Do  potencjalnych  beneficjentów  trudno  jest  dotrzeć  z  ofertą  wsparcia  –
zaangaŜowanie ich do projektu wymaga często wysiłków o charakterze niemal reintegracyjnym. W
konsekwencji,  objęcie ekstensywnym  i  systemowym wsparciem obszarów wiejskich wydaje  się
jedynym skutecznym rozwiązaniem. 

25 Osoby zagroŜone trwałym wykluczeniem

97. Wykluczeniem  społecznym  i  długoterminowym  bezrobociem  zagroŜone  są  osoby  wychodzące
z zakładów karnych, migranci – a takŜe samotni rodzice (nie tylko samotne matki), jak równieŜ
alkoholicy,  narkomani  i  bezdomni.  O  ile  jednak  opuszczający  zakłady  karne  oraz  migranci
stanowią  praktycznie  natychmiast  realny  zasób  siły  roboczej  (są  obciąŜeni  przede  wszystkim
deficytem kompetencyjnym), dla osób uzaleŜnionych i bezdomnych umieszczenie w zatrudnieniu
jest ostatnim etapem z wielu elementów składających się na długi proces re-integracji społecznej.
Natomiast samotni rodzice – jako tacy – nie stanowią  grupy o spójnych charakterystykach na
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rynku pracy. Dlatego teŜ – w myśl zasady wskazywania na potencjalnie niewykorzystane jak dotąd
źródła siły roboczej – uwaga skoncentrowana jest tylko na tych dwóch pierwszych grupach20.

98. Corocznie z zakładów karnych wychodzi na wolność około 30 tysięcy osób, które mają ogromny
problem  ze  znalezieniem  legalnej  pracy.  JeŜeli  juŜ  znajdują  zatrudnienie  to  na  bardzo  złych
warunkach  -  najczęściej  niskopłatną  pracę  w  szarej  strefie.  W  samych  zakładach  karnych
przebywa aktualnie ok. 80 tysięcy skazanych, przy czym tylko co czwarty z nich moŜe liczyć na
pracę  w jednostce  penitencjarnej  lub  w  ramach  umów między  przedsiębiorcami,  a  zakładami
karnymi (spośród 21 tysięcy  zatrudnionych  skazanych  tylko  4 tysiące  pracowało  poza  murami
więzienia).  Aktualnie  istnieje  zachęta  dla  pracodawców  spoza  więzień  w  postaci  zapłaty
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu więźniowi połowy minimalnego wynagrodzenia, jednak
przepisy  nie  pozwalają  na  wykonywanie  nieodpłatnej  pracy  na  rzecz  jednostek  samorządu
terytorialnego  lub  organizacji  pozarządowych.  Co  więcej,  pracodawcy  obciąŜani  są  wysokimi
kosztami  utrzymania  skazanych  w trakcie  wykonywania  pracy  oraz  to  na  nich  spoczywa
obowiązek zapewnienia niezbędnych kwalifikacji (jeśli skazany ich nie posiada). Oznacza to, Ŝe
zatrudniani  poza  murami  są  tylko  ci  skazani,  których  czas  pracy  dla  danego  przedsiębiorcy
pozwoli  zamortyzować  poniesione  koszty  –  praktycznie  nie  zatrudnia  się  osób  z wyrokami
krótszymi  niŜ  18  miesięcy.  Opuszczający  zakłady  karne  obciąŜeni  są  na  dwa  sposoby:  ich
kwalifikacje  najczęściej  się  przedawniły,  a  pobyt  w  więzieniu  stygmatyzuje  w  ich  oczach
przedsiębiorców. 

99. Brak jest systemowych działań na rzecz tej  grupy – jedynie niektóre organizacje pozarządowe
realizują  działania  integrujące  i  aktywizujące  te  grupę,  prowadząc  działalność  gospodarczą  i
umoŜliwiając  w  ten  sposób  skazanym  uzyskanie  legalnego  zatrudnienia  (tzw.  „czyszczenie
papierów” poprzez wystawianie referencji od pracodawcy na wolności). Jednak większość osób po
opuszczeniu  zakładów  karnych  moŜe  liczyć  jedynie  na  standardowe  wsparcie  powiatowych
urzędów  pracy,  które  nie  mają  kompetencji  potrzebnych  do  realnej  poprawy  ich  sytuacji.
Doświadczenia  organizacji  pozarządowych  wskazują,  Ŝe  poza  „pierwszym  zatrudnieniem”
niezbędne jest przygotowanie bilansu kompetencji i indywidualnego planu działań oraz monitoring
i bezpośrednia praca z beneficjentami.  W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności często
tracą oni umiejętność podejmowania decyzji oraz przedsiębiorczość (np. niemonitorowani często
nie  zjawiają  się  na  rozmowach  kwalifikacyjnych,  obawiając  się  konfrontacji  oraz  przyjmując
charakterystyczną dla osadzonych w zakładach karnych postawę „wyczekiwania”). 

100.Doświadczenia organizacji pozarządowych oraz niektórych zakładów karnych w Polsce wskazują
równieŜ  na  wysoką  przydatność  kar  wolnościowych  –  nie  wszystkie  przestępstwa  wymagają
osadzenia  w zakładach karnych.  Kary wolnościowe,  oznaczające  de facto nadzorowaną pracę
społeczną w wymiarze wyznaczonym przez sędziego eliminują problem stygmatyzacji więziennej
oraz  konieczności  reintegracji  społecznej,  nie  obciąŜając  przy  tym  podatników  kosztami
utrzymania  osadzonego  w  zakładzie  karnym.  Popularyzacja  tego  instrumentu  ma  szansę
przyczynić  się  do  zmniejszenia  skali  problemu  integracji  i  aktywizacji  osób  opuszczających
zakłady karne.

101.Drugą z omawianych grup naraŜonych na wykluczenie  są cudzoziemcy starający się o status
uchodźcy oraz mniejszości narodowe (np. Romowie stanowiący grupę ok. 20-50 tysięcy osób, z
danych  Stowarzyszenia  Romów wynika,  Ŝe  zatrudnionych  jest  43%  dorosłej  społeczności,  co
stanowi  wynik  o  10  punktów  procentowych  niŜszy  niŜ  dla  ogółu  społeczeństwa).  Liczba
uchodźców w 2004 roku wynosiła  8 tysięcy osób i  choć nie  jest  wysoka to naleŜy  wziąć  pod
uwagę, Ŝe uchodźcom przysługują liczne prawa obywatelskie i socjalne, w tym do korzystania z
instrumentów polityki rynku pracy. Integracja osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w
Polsce nie jest tematem wdzięcznym ani z punktu widzenia administracji państwowej, ani mediów.
Dotyczy  przede  wszystkim  osób  pochodzących  z Federacji  Rosyjskiej  i  uznających  się  za
Czeczeńców (ok.  81% składających  wnioski  o  nadanie  statusu uchodźcy  w 2004r.  i  ok.  93%
składających wnioski  o  nadanie  statusu uchodźcy  w 2005r.).  W Polsce  począwszy  od 1  lipca
2001r.  organem  właściwym  do  nadawania  statusu  uchodźcy  jest  Prezes  Urzędu  do  Spraw
Repatriacji  i  Cudzoziemców,  w  którego  gestii  jest  równieŜ  zapewnienia  cudzoziemcom
ubiegającym  się  o  status  uchodźcy  warunków  bytowych  właściwych  do  przeprowadzenia  i
zakończenia postępowania w sprawie statusu uchodźcy21.

20 Wyjątek od tej zasady powinna stanowić kwestia wsparcia na rynku pracy osób z syndromem DDA, o czym wspomniano
wcześniej. 
21 Prowadzenie samych ośrodków dla uchodźców znajduje się w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w
większości są to placówki zamknięte, których opuszczenie wymaga specjalnego pozwolenia (podobnie jak i  wejście na ich
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102.Ustawa  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  regulująca  w  Polsce  zasady
świadczenia  usług na rzecz osób poszukujących pracy nie  jest dostosowana do potrzeb osób
ubiegających się o ochronę międzynarodową i wymieniane w niej instrumenty są w minimalnym
stopniu  wykorzystywane  przez  cudzoziemców  poszukujących  zatrudnienia  –  jej  celem  jest
stymulowanie instytucji rynku pracy w kierunku tworzenia programów dostosowanych do potrzeb
lokalnych  rynków  pracy  oraz  makrogrup  będących  w  trudnej  sytuacji  (młodzi,  długotrwale
bezrobotni,  kobiety,  50+,  etc.).  Powoduje  to,  Ŝe  cudzoziemcy odczuwający trudności  na  rynku
pracy i w integracji społecznej są de facto wykluczeni równieŜ ze wsparcia po stronie publicznych
słuŜb zatrudnienia. Powiatowe urzędy pracy nie znają specyfiki problemów, nie są przygotowane
merytorycznie (nie mają nawet środków na sfinansowanie tłumacza). Przede wszystkim jednak nie
uwaŜają  tej  grupy  beneficjentów  za  swoją  grupę  docelową  –  zgodnie  z  prawem  kwestie
cudzoziemców są w gestii wojewody a nie starosty, a ustawa o promocji zatrudnienia nie wymienia
uchodźców ani cudzoziemców o innym statusie jako grup wysokiego ryzyka na rynku pracy.

103.Doświadczenia w projektach reintegracji społecznej i aktywizacji tych grup są bardzo róŜnorodne.
W ramach działania 1.5 SPO RZL skierowane do grup szczególnie defaworyzowanych na rynku
pracy,  aŜ   65%  osób  nie  ukańczało  projektów,  co  wskazuje  na  nieadekwatne  dopasowanie
stosowanych tu instrumentów. Z drugiej strony, w ramach IW EQUAL powstało wiele projektów o
duŜej  skali  oddziaływania  skierowanych  do  opuszczających  zakłady  karne  (w  tym  równieŜ
tworzenie rozwiązań prawnych dla sprawniejszej integracji) oraz uchodźców i imigrantów (przede
wszystkim  projekt,  w  ramach  którego  osobom  przebywajacycm  jeszcze  w  ośrodkach  dla
uchodźców proponowane są szkolenia językowe,  kompetencyjne i  zawodowe poprawiające ich
szanse  na  rynku  pracy  w  momencie  opuszczenia  ośrodka).  Te  doświadczenia  wskazują,  Ŝe
tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz tych grup oraz ich mainstreaming tych instrumentów.

26 Potencjał instytucji społeczeństwa obywatelskiego

104.Potrzeby  i  problemy wyŜej  opisanych  grup ryzyka  są bardzo  zindywidualizowane,  ale  moŜna
znaleźć instrumenty, które mogłyby mobilizować te zasoby w kierunku rynku pracy i zatrudnienia
(takŜe socjalnego). NaleŜy oczywiście zdawać sobie sprawę, Ŝe osoby te to najtrudniejsza grupa
socjalna  dla  integracji  z  rynkiem  pracy.  Dlatego  naleŜałoby  monitorować  efektywność  i
skuteczność,  a  takŜe  wspierać  rozwój  Centrów  Integracji  Społecznej  i  Klubów  Integracji
Społecznej, które poprzez działania reintegracyjne mają prowadzić do zatrudnienia. Ze względu
na skomplikowaną procedurę, praktycznie konieczność montaŜu finansowego oraz brak silnych
liderów lokalnych w dalszym ciągu istnieje w Polsce niewielka liczba CIS-ów (w połowie 2006 roku
– 35) i KIS-ów (w połowie 2006 roku – 100; wobec KIS-ów wymagania formalne są mniejsze).
Stosowanie  instrumentów  aktywizacji  w  pomocy  społecznej  –  przede  wszystkim  kontraktu
socjalnego – ma często charakter akcyjny,  a badania wykazują, Ŝe na pracowników socjalnych
często  wywierana  jest  presja  zawierania  kontraktów  bez  analizy  rzeczywistych  potrzeb  i
efektywności tego instrumentu. 

105.WaŜne  jest  dalsze  rozwijanie  kontraktowania  usług  rynku  pracy  róŜnorodnym  podmiotom
pozapublicznym,  które  mogą  być  skuteczniejsze  i  bardziej  efektywne  w  realizacji  działań
publicznych. Przykładem mogą tu osoby wykluczone społecznie, dla których – co wskazywane
było  wcześniej  wielokrotnie  –  publiczne  słuŜby  zatrudnienia  nie  są  w  stanie  przygotować
skutecznych, kompleksowych i długoterminowych programów aktywizacji, a dla których działania
mogą organizować z powodzeniem organizacje III sektora. Przewaga podmiotów niepublicznych
nie  bazuje  na  niŜszym  koszcie,  lecz  przede  wszystkim  na  lepszych  kompetencjach
diagnostycznych oraz na stosowaniu całych sekwencji działań. 

106.Potencjał  tych  podmiotów  zostaje  często  niedostrzeŜony  lub  wręcz  bagatelizowany  w
programowaniu działań publicznych. Z badań jednoznacznie wynika, Ŝe organizacje rynku pracy,
pomocy społecznej  oraz  edukacji  wyróŜniają  się  na  tle  całego sektora  in  plus,  co nie  zostało
wyeksponowane w diagnozie. Najnowsze badania działalności NGOs w Polsce dotyczące 2005
roku  wskazują,  Ŝe  organizacje  rynku  pracy  są  średnio  starsze  niŜ  cały  sektor  pozarządowy,
zatrudniają  czterokrotnie  więcej  pracowników  niŜ  sektor,  oraz  dysponują  większym  budŜetem
rocznym niŜ średnio NGOs w Polsce. Podobne badania na temat niepublicznych instytucji pomocy
społecznej oraz edukacji wskazują na te same tendencje (choć słabsze, niŜ w przypadku instytucji
rynku pracy). Liczbę organizacji pozarządowych angaŜujących się w pomoc osobom bezrobotnym

teren).
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lub  świadczących  usługi  rynku  pracy  moŜna  oszacować  na  1300  podmiotów.  Organizacje  te
aktywnie włączają się w działania szkoleniowe (77,3%), doradztwo (59,8%), pośrednictwo pracy
(55%),  integrację  społeczną  (40,5%),  rozwój  przedsiębiorczości.  Łączna  liczba  osób,  którym
pomogły te organizacje w 2005r. liczy od 250 do 300 tysięcy osób, podczas gdy w tym samym
czasie  PSZ  wsparły  611 tysięcy  osób.  Organizacje  pozarządowe  świadczą  usługi  najczęściej
trudnym klientom, co jest niezwykle istotne ze względu na efekty „creamingowe”, obserwowane w
instytucjach  publicznych  (uzyskiwanie  efektywności  poprzez  zajmowanie  się  grupami
łatwiejszymi).

107.NiedostrzeŜony  pozostaje  potencjał  instytucji  społeczeństwa  obywatelskiego  w  kreowaniu
innowacyjnych rozwiązań o realnej skali oddziaływania. Podczas gdy cały PFRON z oddziałami
lokalnymi w ramach działania 1.4 w ciągu dwóch lat wdraŜania EFS i mając do dyspozycji duŜe
środki  finansowe  nie  był  w  stanie  zaprojektować  ani  zrealizować  ani  jednego  projektu
pośrednictwa  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych,  Stowarzyszenie  EKON  w  ciągu  pół  roku
wygenerowało 400 nowych miejsc pracy dla osób chorych psychicznie w regionie Warszawy w
nowo powołanym przedsiębiorstwie komunalnym. W ciągu następnego półtora roku projekt został
rozszerzony o Łódź,  Poznań oraz Kraków, obejmując swoimi działaniami ponad 1500 osób w
innym przypadku praktycznie wykluczonych ze społeczeństwa i rynku pracy. 

108.Nie wykorzystuje się równieŜ potencjału partnerstw lokalnych – głównie ze względu na wyłączanie
z nich podmiotów pozarządowych lub bagatelizowanie ich dokonań. Tymczasem na przykład na
Śląsku, dzięki stworzeniu partnerstwa obejmującego 12 powiatów oraz wysiłkom wszystkich stron
na  rzecz  instytucjonalizacji  tych  porozumień  udało  się  wprowadzić  wiele  innowacyjnych  i
dostosowanych  do  mentalności  społeczności  lokalnej  projektów  aktywizacyjnych,  których
pojedyncze  urzędy  pracy  nie  byłyby  w  stanie  udźwignąć  pod  względem  organizacyjnym,  ani
wypracować pod względem metodologicznym – spiritus movens tego partnerstwa była organizacja
pozarządowa. 

109.Potrzeby  organizacji  rynku  pracy  oraz pomocy  społecznej  i  edukacyjnych  określa  się  przede
wszystkim na podstawie badań ilościowych oraz jakościowych prowadzonych najczęściej  przez
sam III sektor przy pomocy niezaleŜnie pozyskiwanych środków. Wskazują one najczęściej na (1)
problemy z  finansowaniem  działań,  (2)  ograniczenia  infrastrukturalne  i  niedoinwestowanie,  (3)
nieprzychylność  administracji  na  poziomie  operacyjnym  (przede  wszystkim  trudności  we
współpracy z PSZ oraz jednostkami samorządu terytorialnego – w ocenie tych instytucji NGOs są
zazwyczaj roszczeniowe i wizjonerskie, współpraca ze słuŜbami pomocy społecznej oceniana jest
znacznie lepiej). W konsekwencji, o ile w 2004 roku 25% organizacji obywatelskich deklarowało
chęć ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych, do końca 2005 roku zrobiło to
zaledwie  ok.  10%,  a  środki  udało  się  pozyskać  tylko  ok.  3%.  NGOs  podkreślają  równieŜ  w
badaniach,  Ŝe  finansowanie  przez  administrację  realizacji  zadań  publicznych  jest  bardzo
niestabilne,  często  zmuszając  je  do  kredytowania  lub  wręcz  współfinansowania
zakontraktowanych działań (patrz:  akapit 127 poniŜej). Z drugiej strony, choć same organizacje
pozytywnie oceniają współpracę z przedsiębiorcami, ci ostatni w badaniach ankietowych wskazują
na pewne deficyty (m.in. zdaniem przedsiębiorców NGOs zbyt  często dają się „zmanipulować”
swoim beneficjentom).  

110.W  tym  kontekście  konieczne  jest  zdynamizowanie  tworzenia  wielosektorowych  partnerstw
(publiczno-społeczno-prywatnych), które realizowałyby projekty lokalne na rzecz zatrudnienia. W
tej chwili,  mimo zapisów ustawowych, partnerstwa w rzeczywistości rzadko powstają po to, aby
osiągać  efekty  wartości  dodanej,  innowacyjności  i  synergii  –  najczęściej  jedynym  skutecznym
argumentem po stronie inicjatorów partnerstw jest fakt, Ŝe tylko w ten sposób moŜna pozyskać
środki.  W Polsce istnieje potrzeba mobilizacji  zasobów pracy (róŜnorodnych grup społecznych,
które są poza rynkiem pracy), ale takŜe potrzeba mobilizacji wszystkich instytucji i instrumentów w
celu  stworzenia  zintegrowanego  systemu  polityki  zatrudnienia.  Konieczna  jest  poprawa
adresowalności  świadczeń  i  działań,  umiejętność  budowania  trudnych,  ale  koniecznych
partnerstw,  porozumień  i  paktów  wszystkimi  partnerami,  którzy  są  interesariuszami  poprawy
sytuacji  na rynku pracy i  poprawy konkurencyjności  gospodarczej.  Oznacza to m.in.  włączenie
organizacji pracodawców w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym.

111.Przede  wszystkim  jednak,  dzielenie  się  zadaniami  i  odpowiedzialnością  z  podmiotami
pozarządowymi  i  komercyjnymi  jest  rzadką  kompetencją  zarówno  na  poziomie  lokalnym  i
regionalnym,  jak  i  na  poziomie  centralnym.  Uspołecznienie  i  urynkowienie  usług  społecznych
moŜe  przynosić  jednak  efekty  pozytywne,  o  czym  przekonują  doświadczenia  wielu  państw.

LXX



Brakuje jednak umiejętności programowania polityki zatrudnienia i tworzenia strategii.  Diagnozy
przyporządkowuje się go gotowych celów i priorytetów polityki rządu i samorządu a nie odwrotnie. 

27 Generowanie warunków dla sprawności w usługach publicznych

112.Wyzwania  rynkU  pracy  w  Polsce  (wysokie  bezrobocie  i  bardzo  niska  stopa  zatrudnienia
ujawniające  problemy  strukturalne  oraz  trudna  sytuacja  licznych  grup  wysokiego  ryzyka)
wymagają  podwójnej  polityki  -  polityki  zatrudnienia  sprzyjającej  tworzeniu  miejsc  pracy  oraz
polityki aktywizacji i wsparcia obecności na rynku pracy grup wysokiego ryzyka. Oba te działania
potrzebują  sprawnego  świadczenia  usług  publicznych,  tzn.  takiego,  którego  reguły  oraz
funkcjonujące instytucje i ich aktywność oraz kompetencje sprzyjają przepływom osób ze stanu
bierności do pracy, z bezrobocia do zatrudnienia, ze szkół do pierwszej pracy, z jednego miejsca
pracy  do  drugiego,  po  drodze  bardzo  często  zwiększając  potencjał  zatrudnieniowy
poszczególnych osób i grup. Im większa dynamika tych przepływów oraz im wyŜsza jakość oraz
skuteczność  działań  instytucji  rynku  pracy,  pomocy  społecznej  oraz  edukacji  sprawnie
świadczących przede wszystkim usługi zatrudnieniowe - tym większe szanse na poprawę sytuacji.
Usługi te, co wydaje się kluczowe, powinny być dopasowywane „na miarę”.

28 Miary efektywności

113.Brak jest pełnej oceny systemu usług publicznych pod kątem sprawności i efektywności. Niemniej
jednak analiza kilku zjawisk w funkcjonowaniu słuŜb zatrudnienia, słuŜb pomocy społecznej oraz
słuŜb  edukacyjnych,  jak  równieŜ  pierwsze  raporty  po  wdraŜaniu  programów  europejskich
przygotowane  w 2005  i  2006  roku  odsłoniły  szereg  słabości.  Pierwszą  z  nich  jest  brak
adekwatnych  miar  efektywności.  W  przypadku  projektów  finansowanych  w  ramach  EFS
raportowaniu podlegają wskaźniki oddziaływania, wpływu i rezultatu, przy czym wskaźnik wpływu
traktowany  jest  jako  miara  efektywności.  Bazując  na  ewaluacjach  dotyczących  wdraŜania
SPO RZL  wyciągnąć moŜna następujące wnioski:

o Niska  jest  skuteczność  realizowanych  programów  (średnio  ok.  50%  osób  znajduje
zatrudnienie),  brak przesłanek do określenia efektywności  tych  programów (patrz:  schemat
poniŜej).

o AŜ  65%  osób  z  grup  wysokiego  ryzyka  nie  kończy  programów  aktywizacji  rezygnując
wcześniej,  co  świadczy  m.in.  o  słabym  dopasowywaniu  narzędzi  i  oferty  usług
zatrudnieniowych do grup ryzyka i ich potrzeb.

o Wymagania  dotyczące  procesu  rekrutacyjnego  nie  uwzględniają  kryterium  „pomagania
najbardziej  potrzebującym”,  co  jest  konsekwencją  potrzeby  wykazania  się  obiektywnym  i
homogenicznie  zdefiniowanym wskaźnikiem rezultatu. Fundamentalne wątpliwości  budzi  to,
czy adresatami oraz realnymi beneficjentami róŜnorodnych programów są właściwe osoby i
grupy,  czyli  -  czy  podejmowane  działania  nie  mają  charakteru  przypadkowego  i  czy  nie
obejmują  osób,  które  i  tak  dają  sobie  lub  dałyby  radę  na  rynku  pracy.  Homogeniczność
wskaźników  oraz  presja  na  wydatkowanie  środków  prowadzą  do  sytuacji,  w  której  do
programów rekrutuje się osoby gwarantujące powodzenie,  czyli  takie,  które  nie  wymagają
wsparcia na rynku pracy – a nie takie, do których działania są kierowane. Paradoksem jest, Ŝe
w gospodarce, w której  ok. 85% bezrobotnych utraciło  juŜ prawo do zasiłku, działanie pod
nazwą „Przeciwdziałanie  bezrobociu długotrwałemu” (1.3 w ramach SPO RZL) skierowane
jest tylko do osób zarejestrowanych krócej niŜ 12 miesięcy lub w wyjątkowych przypadkach od
12 do 24 miesięcy.

o Ewaluacje programów w trakcie i po ich zakończeniu nie uwzględniają kryterium efektywności
netto.  Przyjęło  się  traktować  odsetek  osób,  które  w  6  miesięcy  po  zakończeniu  projektu
pracowały (lub rozpoczęły edukację) w kategoriach miary efektywności. Tymczasem wskaźnik
ten moŜe być interpretowany co najwyŜej w kategoriach efektywności brutto. Mówiąc o realnej
efektywności naleŜałoby wiedzieć jaki odsetek osób pracujących (lub uczących się) zmienił
swój status dzięki programowi. W istocie jednak, naleŜałoby znać odsetek osób, które zmieniły
swój status dzięki działaniom aktywizacyjnym w odniesieniu do „próby kontrolnej” o podobnych
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charakterystykach pod względem demografii,  kompetencji i problemów, która nie podlegała
Ŝadnemu oddziaływaniu. Przedstawia to schemat poniŜej. Nie bez znaczenia jest fakt słabości
organizacyjno-instytucjonalnej  słuŜb  zatrudnienia,  pomocy  społecznej  i  instytucji
edukacyjnych.

Źródło: Zestawienie własne na podstawie SPO RZL oraz „Badania beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach
SPO RZL 2004-2006”, Anna Chrościcka (MPiPS, 2005)

29 Problemy i potrzeby słuŜb publicznych

114.Model organizacyjny,  w jakim funkcjonują słuŜby publiczne w Polsce nie sprzyja jednorodności
polityki  z  punktu  widzenia  państwa  jako  całości,  zarazem  jednak  nie  wykorzystuje  wszystkich
moŜliwości,  jakie mogą wynikać z gminnego ulokowania  ośrodków pomocy społecznej  i  szkół,
samorządowego  usytuowania  powiatowych  urzędów  pracy  i  powiatowych  centrów  pomocy
rodzinie,  czy  podległości  wojewódzkich  urzędów  pracy  oraz  regionalnych  ośrodków  pomocy
społecznej wobec samorządowych władz regionalnych. Niski jest poziom umiejętności budowania
działań o charakterze partnerskim, z wykorzystaniem wkładu róŜnych podmiotów i organizacji - co
w  wielu  krajach  sprzyja  tworzeniu  lokalnych  i  regionalnych  paktów  na  rzecz  rozwiązywania
problemów społecznych.

115.Ponadto  słuŜby  publiczne  obarczone  są  wieloma  zadaniami  administracyjnymi,  które  nie  są
kluczowe dla ich misji -  np.  dbałość o dostęp  bezrobotnych do systemu ochrony zdrowia,  czy
wielość  obciąŜeń  biurokratycznych  związanych  z  wydawaniem  róŜnych  zaświadczeń  (przy
niesprawności komunikacyjnej pomiędzy SPS a PSZ). W zestawieniu ze szczupłością kadr słuŜb
zatrudnienia, a szczególnie małą liczbą osób nastawionych na świadczenie profesjonalnych usług
zatrudnieniowych,  kluczowe  zadania  i  kompetencje  spychane  są  na  drugi  plan.  Niezawiniona
przez same słuŜby publiczne,  ich niewydolność jest jedną z głównych  przyczyn  niesprawności
polskiego rynku pracy.

116.W przypadku PSZ wskazuje się na niską liczbę pracowników profesjonalnych – 17% oznacza
3389 osób (dane za 2005 rok), spośród których zaledwie ok. 1/3 to doradcy zawodowi i pośrednicy
pracy. Powoduje to, iŜ jeden doradca zawodowy przypada na 3 tysiące, a czasami nawet na 7
tysięcy bezrobotnych, a są nawet takie powiatowe urzędy pracy, które aktualnie nie zatrudniają
Ŝadnego  doradcy  zawodowego  (!).  W  przypadku  pośredników  pracy  relacja  ta  wygląda  jak
1:2.000. W SPS aŜ 15 000 osób (37,5% zatrudnionych ogółem) to wykwalifikowani pracownicy
społeczni, i choć brak jest zestawień na poziomie centralnym wskazujących na faktyczną liczbę
klientów SPS, z całą pewnością jest to relacja lepsza niŜ PSZ i z całą pewnością jest to relacja
niewystarczająca z punktu widzenia  prowadzenia  aktywnej  polityki  integracyjnej  w skali  gminy,
powiatu oraz województwa.

117.W  tym  kontekście  zasadnicze  znaczenie  ma  otwartość  PSZ  oraz  SPS  na  zewnętrzne
kontraktowanie  usług  zatrudnieniowych  (w  szczególności  pośrednictwa  pracy  i  doradztwa
zawodowego),  zarówno  na  rzecz  podmiotów  komercyjnych,  jak  i  organizacji  pozarządowych
specjalizujących się w niszowych grupach bezrobotnych. Kontraktowanie musi przy tym odbywać
się według przejrzystych reguł przetargów publicznych i zachęcać sektor niepubliczny do pracy z
grupami i osobami, których aktywizacja jest najtrudniejsza (unikanie zjawiska „creamingu”,  czyli
osiągania wysokiej skuteczności poprzez zajmowanie się grupami „najłatwiejszymi”).

LXXII

???

90

%

52

30

Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik wpływu 
Efektywność brutto

Efektywność netto (1)

Efektywność netto (2)

Ukończyło szkolenie...

... znalazło zatrudnienie...

... dzięki programowi



118.Jednak zgodnie z badaniami, podejmowane w PSZ decyzje dotyczące aktywizacji w 73% opierają
się  na  indywidualnej  wiedzy  i  zwyczajach  danego  PUP,  a  nie  w  oparciu  o  systematycznie
wypracowane  obiektywne  kryteria.  Świadczone  usługi  nie  są  dopasowane  do  potrzeb
beneficjentów (przykładowo: z pomocy doradców zawodowych najczęściej korzystają osoby do 25
roku Ŝycia i osoby krótkotrwale bezrobotne, a najmniej - niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni,
osoby z terenów wiejskich, w tym: najrzadziej  kobiety z terenów wiejskich).  Przede wszystkim
jednak działania  aktywizacyjne  w ogóle  nie  są zorientowane na oczekiwania  pracodawców (tj.
wymagania rynku). Poza tym, kluczowym kryterium oceny ofert usług zatrudnieniowych jest cena
– dopiero później ewentualnie kompetencje instytucji szkoleniowej. W skali powiatowej w ogóle nie
funkcjonuje proces diagnozowania wymogów rynku pracy oraz lokalnych problemów (utoŜsamia
się  go  błędnie  ze  sprawozdawczością  statystyk  na  poziom  centralny).  Dodatkowo  nie
zafunkcjonował  system  opracowywania  na  poziomie  powiatów  lokalnych  programów  promocji
zatrudnienia  (jako  elementu  lokalnych  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych),
adekwatnych do programów regionalnych i krajowych. 

119.W  sposób  zasadny  rodzi  się  pytanie,  dlaczego  taki  stan  rzeczy  utrzymuje  się  w  Polsce,
szczególnie Ŝe dane za 2005r dotyczą juŜ okresu, kiedy wzrosły środki dostępne na zadania z
obszaru  polityki  społecznej,  orientacja  na  beneficjenta  była  wymogiem  formalnym  uzyskania
finansowania a organizacja projektowa warunkiem  sine qua non realizacji działań. W przypadku
polityki społecznej – w tym równieŜ polityki zatrudnieniowej – mamy niewątpliwie do czynienia z
monopolem państwa jeśli  chodzi  o finansowanie  wszystkich działań oraz rozdzielanie  środków
unijnych. Jakiekolwiek zewnętrzne finansowanie (np. programy celowe poszczególnych fundacji)
nie jest w stanie zapewnić trwałego rozwiązywania problemów społecznych w istotnej dla kraju
skali.  Jednak  obecny  system  prawny  –  choć  daje  pewne  moŜliwości  realizowania  działań
pozwalających na wyŜszą efektywność, zarówno z punktu widzenia bezrobotnych, jak i budŜetu
państwa, to jednak nie stwarza wystarczających bodźców dla ich wdraŜania. 

120.W  odpowiedzi  na  postawione  powyŜej  pytanie  moŜna  wskazać  na  trzy  główne  mechanizmy:
mechanizm  finansowania,  mechanizm  kontraktowania  oraz mechanizm  współpracy i  tworzenia
partnerstw.

30 Mechanizm finansowania w słuŜbach publicznych

121.Zgodnie z przepisami prawa prowadząca jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana
zapewnić  środki  na  utrzymanie  infrastruktury  oraz  etaty  pracowników.  Sposób  konstruowania
budŜetu  powiatowych  urzędów  pracy  w  połączeniu  z  funkcjonującym  obecnie  mechanizmem
zachęt  powoduje,  Ŝe  następuje  naturalna  identyfikacja  instytucji  finansującej  z  realizatorem
zadania. Mamy do czynienia z synergią dwóch efektów. Po pierwsze, na mocy ustawy samorząd
terytorialny  ma  obowiązek  zapewnić  finansowanie  etatów  pracowników  publicznych  słuŜb
zatrudnienia  –  nie  musi  jednak  przekazywać  środków  na  nic  więcej  (poza  utrzymaniem
infrastruktury).  Po  drugie,  urząd  pracy  ma  na  mocy  ustawy  realizować  usługi  rynku  pracy
(pośrednictwo,  poradnictwo  zawodowe,  pomoc  w  aktywnym  poszukiwaniu  pracy,  organizacja
szkoleń  i  usługi  EURES).  Zapewnienie  realizacji  zadania  w sposób automatyczny odbywa  się
zatem poprzez  zapewnienie  etatu.  Ustalony system finansowania  zatrudnienia  w powiatowych
urzędach pracy skutkuje dodatkowo duŜą fluktuacją kadr i zatrudnieniem pracowników w ramach
subsydiowanego przez  FP  zatrudnienia.

122.Niesie to za sobą daleko idące konsekwencje. Po pierwsze,  nieznany jest koszt  dostarczenia
danej usługi. RozwaŜmy np. system poradnictwa zawodowego. W Polsce przypada średnio jeden
doradca zawodowy na 3 600 bezrobotnych.  W jednym z powiatów (ok. 9 000 osób bez pracy)
zatrudnionych jest dwóch doradców zawodowych. Oznacza to, Ŝe koszt dostarczenia poradnictwa
w tym powiecie wynosi około 70 000 złotych rocznie (dwa etaty przez dwanaście miesięcy, wraz z
kosztami  pracy,  bez  premii).  Przy  zastosowaniu  standardowego  przelicznika  na  jednego
bezrobotnego oznaczałoby to około niecałych 8 złotych za usługę – cenę, za którą nikt na rynku
prawdopodobnie nie zdecydowałby się jej świadczyć. Tyle tylko, Ŝe liczba bezrobotnych faktycznie
z niej korzystających z całą pewnością nie wynosi 9 000 (czyli 2,25 osoby bezrobotnej na godzinę
na jednego doradcę przy załoŜeniu 250 dni w roku i ośmiogodzinnego dnia pracy). NiezaleŜnie od
tego,  czy  takich  osób  w ciągu  roku będzie  7,  17  czy  7  000,  koszt  w administracji  publicznej
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pozostanie  na  tym  samym  poziomie  –  ok.  70  000  zł.  Nie  znaczy  to  oczywiście,  Ŝe  doradcy
zawodowi  zarabiają w urzędach pracy za duŜo.  Nie oznacza  to równieŜ,  Ŝe nie pełnią w nich
innych koniecznych funkcji (jak na przykład wypracowywanie strategii szkoleń czy przygotowanie
diagnoz  do  wniosków  w  ramach  SPO  RZL).  Oznacza  tylko,  Ŝe  nikt  nie  wie,  ile  kosztuje
świadczenie poradnictwa zawodowego w Polsce.

123.To rodzi problem drugi, a mianowicie: nie znając kosztu usługi (ani jej faktycznej przydatności!)
nie  da  się  określić  poŜądanego  poziomu  jej  dostarczania  (tu:  odpowiedniej  liczby  doradców
zawodowych).  Obecnej  proporcji  1:3.600  nikt  racjonalnie  nie  określi  jako  wystarczającej  czy
zadowalającej.  Powiaty  bogatsze,  z  bardziej  operatywnymi  kierownikami  urzędów pracy,  mają
doradców więcej,  mogą zatem dotrzeć  z  poradnictwem do większej  liczby  bezrobotnych.  Tyle
tylko, Ŝe powiaty bogatsze mają zasadniczo mniejszy problem z bezrobociem. Powiaty uboŜsze
utrzymują tylu doradców, na ilu ich stać (stąd ta karkołomna średnia proporcja), co uniemoŜliwia
de  facto  korzystanie  z  tej  usługi  tamtejszym  bezrobotnym.  NiezaleŜnie  od  przygotowania
merytorycznego  kadry  doradców  –  tworzy  się  zamknięty  krąg  dostarczania  usług  w  tych
regionach, gdzie są one relatywnie mniej potrzebne.

124.Trzecim problemem jest to, Ŝe nawet na poziomie województwa trudno mówić o spójnej polityce
w obrębie  publicznych  słuŜb  zatrudnienia.  Wymieniane  wcześniej  zadania,  takie  jak
wypracowywanie  strategii  szkoleń  i  diagnoza  sytuacji  bezrobotnych,  muszą  być  przez  PUP
realizowane.  Całkiem prawdopodobne,  Ŝe  w urzędach właśnie doradcy zawodowi  są osobami
najlepiej znającymi lokalne potrzeby. Jednak jest to osobne zadanie i osobna usługa! I znowu: jej
koszt  nie  jest  znany  (czy  wręcz  ma  charakter  ukryty).  Urzędy  bogatsze,  z  większą  liczbą
doradców, mogą racjonalniej zarządzać tym zasobem – tworząc lepsze strategie i diagnozy, lepiej
dopasowując  ofertę  do  potrzeb  osób  bezrobotnych  –  i  wreszcie  lepiej  przygotowywać
bezrobotnych do oczekiwań rynku pracy.

125.Nie  chodzi  o  to,  Ŝe  urzędy  pracy  z  powiatów  uboŜszych  celowo  nie  starają  się  pomóc
bezrobotnym w swoim regionie. Obecny system finansowania stwarza im jednak a priori mniejszą
ku temu zachętę . Paradoksalnie, w ramach publicznych słuŜb zatrudnienia tworzy się mechanizm
utrwalający  bezrobocie  i  wzmacniający  procesy  wykluczenia  społecznego.  Obecny  system
koncentruje środki i zasoby w regionach, w których problem bezrobocia jest i tak relatywnie mniej
dotkliwy.  Usługi  rynku pracy,  precyzowane ustawą o promocji  zatrudnienia i  instytucjach rynku
pracy, nie są ani wyceniane, ani racjonalizowane, co uniemoŜliwia efektywną alokację środków
zarówno na poziomie lokalnym jak i całego kraju. UniemoŜliwia równieŜ ocenę tej efektywności,
poniewaŜ nie ma sformułowanych Ŝadnych celów ani mierników ich osiągnięcia. W konsekwencji,
choć nominalnie na podstawie ustawy wiemy, czym są usługi rynku pracy, realnie nie podlegają
one  zleceniom  dla  podmiotów  zewnętrznych.  Jedynym  wyjątkiem  są  tu  szkolenia  zawodowe,
których  obecność  wynika  z  drugiego  istotnego  mechanizmu:  potrzeby  dopasowania  się  do
wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

31 Mechanizm kontraktowania

126.Wydatkowanie pieniędzy przypisanych do działań wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Oznacza to, Ŝe przy kaŜdym przetargu naleŜy zdefiniować ex ante kryteria
oceny ofert.  Kryteria  te mogą zawierać róŜne elementy,  z których  zaledwie  jednym jest cena.
Mimo  to,  szczególnie  przy  usługach  rynku  pracy,  mamy do  czynienia  z  kontraktowaniem  na
podstawie  kryterium  „100%  cena”.  Wybranie  w  konkursie  oferty  droŜszej,  ze  względu  na  jej
spodziewaną  wyŜszą  skuteczność  w  zakresie  przeciwdziałania  bezrobociu,  nie  jest  zatem
moŜliwe.  PoniewaŜ  wszelkie  koszty  w ramach publicznych  słuŜb  zatrudnienia  rozlicza  się  na
jednego  bezrobotnego,  koszty  działań  aktywizacyjnych  równieŜ  przeliczane  są  najczęściej  na
osobę. Oznacza to np., Ŝe bardziej intensywne, rozbudowane (i przez to prawdopodobnie bardziej
skuteczne) działanie, mając relatywnie niŜszy koszt za godzinę, nie moŜe być nigdy preferowane z
punku widzenia kryterium cenowego, poniewaŜ będzie się charakteryzowało wyŜszym kosztem na
osobę.  W  konsekwencji,  poprzez  zgodne  z  literą  prawa,  lecz  zaprzeczające  zdrowemu
rozsądkowi, stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych prowadzi do preferowania
kontraktowania działań wystandaryzowanych i łatwych w wycenie.  A przede wszystkim działań,
których efektywności z punktu widzenia beneficjenta nikt nie weryfikuje. W sposób oczywisty, jest
to  system  ortogonalny  wobec  misji  i  natury  funkcjonowania  organizacji  pozarządowych  –
ortogonalny wobec potrzeb społecznych.
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127.Zlecanie świadczenia usług publicznych odbywa się najczęściej na dwa sposoby:

1. konkurs ofert  dla organizacji  pozarządowych (procedura merytoryczna,  poza procedurą
zamówień publicznych)

2. poszukiwanie  podwykonawcy  zadań  (procedura  niemerytoryczna,  zgodna  z  procedurą
zamówień publicznych).

W  obu  przypadkach  trudno  mówić  o  realizowaniu  ducha  ustawy  o  działalności  poŜytku
publicznego i wolontariacie z 2004r.

1. Konkurs ofert.

Powszechną  praktyką  jest  następujący  sposób  podziału  budŜetu  danej  jednostki  samorządu
terytorialnego.  W  przypadku  działań,  do  których  realizacji  powołane  są  jakieś  jednostki
administracyjne (w tym teatry,  muzea,  przedszkola itp.)  zabezpiecza się zgodnie z ustawą ich
koszty funkcjonowania (etaty z premiami, koszty utrzymania infrastruktury), bo taki jest ustawowy
obowiązek. Jeśli coś zostaje, zabezpiecza się pulę tzw. dotacji celowych dla tych podmiotów. I
wreszcie  część  z tej  puli  (zazwyczaj  mniejszą)  traktuje  się  jako  środki  do  rozdysponowania
pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Rozpisywane są konkursy, w których specjaliści danej
dziedziny określają wartość merytoryczną zgłoszonych projektów i przyznają kwotę dotacji na ich
realizację (często zdecydowanie niŜszą od wnioskowanej w złoŜonej na konkurs ofercie). Oferent
ma  wówczas  prawo  ograniczyć  skalę  realizacji  zadania  w  uzgodnieniu  z  daną  jednostką
samorządu terytorialnego. MoŜe równieŜ w ogóle odmówić realizacji zadania w takich warunkach. 

Z taką drogą postępowania związane są następujące problemy:

o to administracja – a nie popyt  lub podaŜ – decyduje o tym ile  środków i na jakie projekty
merytoryczne  zostanie  przekazane  organizacjom  pozarządowym;  od  tej  decyzji  nie
przysługuje  odwołanie,  poniewaŜ  cały  proces  często  wręcz  nie  ma  wymiaru  formalnego
(komisja  oceniająca  opiniuje  projekty  „ustnie”,  administracja  przekazuje  informację
telefonicznie, jedynym dokumentem jest podpisana na końcu umowa na realizację zadania –
szablonowa i nie do negocjacji przez organizację pozarządową)

o administracja  samorządowa  nie  jest  w  Ŝaden  sposób  zobligowana  czasowo  do
przeprowadzenia tych konkursów (nie ma przymusu ani pierwszego kwartału ani okresowego
półrocznego czy kwartalnego ich rozpisywania) – dzięki temu często rozpisywanie konkursów
przesuwane jest w czasie (z przyczyn wewnętrznej niewydolności czy innych) utrudniając lub
wręcz  uniemoŜliwiając  stabilne  finansowania  działań  organizacji  pozarządowych22;
standardowo,  w najlepszym  razie  początek  realizacji  zadania  to  koniec  pierwszego  lub
początek drugiego kwartału danego roku

o mechanizm  w  zasadzie  wyklucza  konkurencję  między  podmiotami  publicznymi  i
niepublicznymi  o  dofinansowanie  –  konkurencja  występuje  jedynie  między  podmiotami
pozarządowymi w ramach tej puli, która dla nich została przeznaczona

o komisja  oceny  merytorycznej  nie  jest  zmuszona  przedstawić  Ŝadnego  merytorycznego
uzasadnienia  dla  odrzucenia  (ani  przyjęcia!)  projektów;  jej  skład  jest  decyzją  organu
samorządowego rozpisującego konkurs – choć dobrą praktyką dość powszechnie stosowaną
jest odwoływanie się do osób doświadczonych (bo pracujących) w danej  dziedzinie,  trudno
mówić o reprezentatywności optyki lub poglądów

o administracja  stosuje  interpretację,  Ŝe  działania  o  charakterze  poŜytku  publicznego  mogą
prowadzić  jedynie  stowarzyszenia  i  fundacje,  choć  nic  takiego  bezpośrednio  z  ustawy  o
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie nie wynika; w konsekwencji podmioty cywilne
(spółki  cywilne)  oraz  spółki  prawa  handlowego,  gdyby  chciały  realizować  jakieś  zadania
społeczne  nie  są  w  ogóle  dopuszczane  do  udziału  w  konkursach  –  z  drugiej  fundacje  i
stowarzyszenia  nie są zmuszane do rozliczania  ewentualnych przychodów ze świadczonej
działalności  (muszą  tylko  podpisać  zobowiązanie,  Ŝe  przekaŜą  je  na  działalność  poŜytku
publicznego  –  wiele  po  prostu  przekazuje  je  na  swoje  działania  statutowe);  prawdziwie

22 Przykład: rokrocznie konkurs na prowadzenie schronisk dla zwierząt w Warszawie rozpisywany jest dopiero w październiku,
przy zachowaniu grudnia jako daty zamknięcia realizacji zadania.
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istotnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest to, Ŝe biznes jest zniechęcany do współudziału w
realizowaniu  zadań  publicznych,  a  organizacjom  pozarządowym  stwarza  się  dodatkowe
zachęty do faktycznej komercjalizacji ich zadań tylnymi drzwiami (w tych przypadkach, gdzie
to oczywiście moŜliwe) 

2. Podzlecanie realizacji zadań w drodze procedury zamówień publicznych

Stosując  PZP  jako  wymówkę,  przy  formułowaniu  kryteriów  przeprowadzanych  przetargów
najczęściej stosuje się kryterium „100% cena”. Przekonanie o tym, Ŝe NGO są tańsze, bo pracują
w nich misyjnie zaangaŜowani (lub mogący sobie na to pozwolić) działacze społeczni jest o tyle
nieuzasadnione,  Ŝe  stopniowo  następuje  daleko  idąca  profesjonalizacja  sektora.  Poza  tym,
organizacje  pozarządowe  autentycznie  zaangaŜowane  w realizację  swojej  misji  są najczęściej
nakierowane na zapewnienie  jakości  świadczeń.  Stąd  trudno mówić  o rzeczywistej  przewadze
kosztowej.  Z  drugiej  strony,  jak  wskazują  liczne  studia  przypadku,  faktyczna  przewaga
konkurencyjna  NGO  wobec  sektora  publicznego  leŜy  w  umiejętności  diagnozowania,
innowacyjności  oraz  daleko  idącej  elastyczności.  Dlatego  teŜ  kryterium  cenowe  nie  sprzyja
czynnemu ich włączaniu w realizację zadań publicznych.

Co istotne, PZP nie nakłada na przeprowadzającego procedurę przetargową konieczności wyboru
najtańszej oferty – po to właśnie stosuje się róŜnorodne kryteria oceny ofert wyspecyfikowane a
priori  w  SIWZ.  PZP  pozwala  bowiem  na  stosowanie  „wyŜszej  procedury  przetargowej”  do
zamówienia o mniejszej kwocie; pozwala zatem na uwzględnienie kryteriów merytorycznych nawet
przy  zamówieniach  o  wartościach  poniŜej  6.000€  –  pisemne  sformułowanie  oczekiwań  jest
zawsze konieczne (poza trybem „z wolnej ręki”, czyli do 6.000€); to, Ŝe czasem ten dokument ma
konstrukcję SIWZ, a czasem zapytania o cenę w przypadku danych warunków minimalnych do
spełnienia  przez  oferenta  jest  rozróŜnieniem  tylko  o  wymiarze  formalnym.  Powszechnie
stosowaną  nadinterpretacją  jest  natomiast  pogląd,  Ŝe  przetargi  na  większe  kwoty  muszą  być
przeprowadzane  centralnie  (nie  muszą,  moŜna  rozpisać  go  w skali  kaŜdej  jednostki,  tylko
procedura musi być właściwa); co za tym idzie, specyfikacja moŜe się róŜnić między jednostkami –
zamówienia  centralne  stosuje się rzekomo dla  obniŜenia  kosztów przeprowadzenia  procedury,
jednak w konsekwencji w wielu przypadkach kupuje się niepotrzebnego nikomu „średniaka”.

Problemem realnym jest częsta nieumiejętność po  stronie administracji  stworzenia  specyfikacji
zakupowej  a  następnie  monitorowania  realizacji.  Mechanizmem z tym  powiązanym  jest  to,  Ŝe
w momencie  kontroli  (NIKowskiej  czy  innej),  naleŜy się wykazać  z monitoringu pozacenowych
kryteriów  (bo  cenowe  widać  w rozliczeniach  budŜetowych)  –  oznacza  to,  Ŝe  trzeba  nie  tylko
sformułować pisemnie cele i miary ich realizacji, ale równieŜ formalnie egzekwować raportowanie
od  wykonawcy  w  tym  zakresie  (dodatkowe  obciąŜenie  po  stronie  zlecającego).  Poza  tym,
wprowadzanie pozacenowych kryteriów niesie za sobą zawsze zarzut  „ustawienia przetargu”  –
stwarza  moŜliwość  złoŜenia  odwołania  po  jego  rozstrzygnięciu  (protestu),  wydłuŜając  w  ten
sposób okres przed podpisaniem z podwykonawcą umowy.

Z tych wszystkich przyczyn łatwiej i bezpieczniej jest stosować kryterium „100% cena”.

Poza tym, obawiając się specyfikować warunki zamówienia, administracja publiczna zleca tylko
standardowe działania (szkolenia, informacje, badania, audyty,  zakupy sprzętowe itp.). Badania
wykazują,  Ŝe  spośród  zadań  podzlecanych  w  drodze  zamówień  przez  publiczne  słuŜby
zatrudnienia dominują szkolenia (ok. 80%), staŜe i prace interwencyjne (niecałe 20%) oraz usługi
zewnętrzne  (badania  lekarskie dla  osób bezrobotnych  oraz dla  pracowników urzędów,  zakupy
sprzętu, usługi ochrony, itd.).  Z drugiej strony ze względu na procedury budŜetowania nie traktuje
wielu zadań w kategoriach zadań tylko etatów. Wiele działań w związku z tym w ogóle nie podlega
Ŝadnej z wymienionych procedur. Nie wiadomo zatem ani ile kosztują, ani jaki poziom świadczenia
i jego usługi jest moŜliwy do osiągnięcia w obecnych warunkach budŜetowych, a jaki poŜądany z
punktu widzenia beneficjentów usług publicznych. 

Kryterium efektywności staje się koszt na jednego bezrobotnego – im niŜszy, tym więcej działań
moŜna dostarczyć. To, czy działania rzeczywiście zwiększają szanse danej osoby na znalezienie i
utrzymanie pracy (tzw. „zatrudnialność”) nie jest kryterium decyzyjnym. Mechanizm konkursowy
związany z finansowaniem większości APRP w Polsce przy pomocy środków unijnych oparty jest
o Fundusz Pracy. Ten z kolei – ze względu na wbudowany algorytm podziału środków między
regiony  w  Polsce  –  stwarza  dwa  rodzaje  zachęt:  do  nie  zwiększania  bazy  (czyli  liczby  osób
aktywnie poszukujących pracy) oraz zwiększenia wyrejestrowań bezrobotnych, nawet nietrwałych.
W kontekście informacji, Ŝe około miliona spośród 2.5 miliona osób wyrejestrowywanych rocznie
opuszcza  grupę  bezrobotnych  ze  względu  na  niepotwierdzenie  gotowości  do  podjęcia  pracy,
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wskazuje na brak mechanizmu dopasowującego narzędzia stosowane w polityce rynku pracy na
poziomie powiatu do potrzeb konkretnych bezrobotnych. 

32 Mechanizm współpracy i partnerstw

128.Przy braku strategicznego podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych, jak równieŜ braku
jasnego sygnału na poziomie centralnym co do priorytetów na rynku pracy, dominuje „akcyjność”
podejmowanych  działań.  Jednym  z mechanizmów przeciwdziałających temu efektowi  miał  być
dialog społeczny, realizowany:

o na  rynku  pracy  poprzez  powoływane  rady  zatrudnienia  na  poziomie  powiatowym,
wojewódzkim i centralnym, 

o w  dziedzinie  pomocy  społecznej  przez  tworzenie  „Lokalnych  strategii  rozwiązywania
problemów społecznych” juŜ na poziomie gminy i z udziałem partnerów społecznych; 

o w dziedzinie edukacji poprzez umocowanie prawne rad szkoły i zaangaŜowanie rodziców oraz
liderów lokalnych w rozwój placówek (kaŜda szkoła musi przedstawić swoją strategię rozwoju).

129.Rady zatrudnienia to ciała kolegialne o dość szerokich kompetencjach decyzyjnych w obszarze
polityki  rynku  pracy  na  poziomie  lokalnym.  Poza  inspirowaniem  przedsięwzięć  oceniają
racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy. Co bardzo istotne, opiniują równieŜ kryteria
podziału  środków Funduszu  Pracy,  przeznaczonych  na  finansowanie  programów dotyczących
promocji  zatrudnienia  i  innych  fakultatywnych  zadań.  Weryfikują  takŜe  sprawozdania  z  ich
wykorzystania.  Do  ich  prerogatyw  naleŜy  równieŜ  składanie  wniosków  i  wydawanie  opinii  w
sprawach  dotyczących  kierunków  kształcenia,  szkolenia  zawodowego  oraz  zatrudnienia  w
regionie.  Mają równieŜ prawo do oceny okresowych sprawozdań z działalności urzędów pracy
oraz opiniują wnioski o odwołanie lub powołanie dyrektora urzędu. Rady zatrudnienia mają zatem
szerokie  kompetencje,  realną  moŜliwość  kształtowania  gospodarki  środkami Funduszu  Pracy i
dystrybuowania środków finansowych pomiędzy regiony i na cele społeczne. Dlatego tym bardziej
waŜne  jest,  by  wykorzystywać  potencjał  wiedzy  i  kompetencji  zgromadzony  przez organizacje
pozarządowe  zapraszając  je  do  współuczestnictwa.  Szczególnie,  Ŝe  jednostki  samorządu
terytorialnego, obarczone obowiązkiem prowadzenia polityki zatrudnieniowej od 1999r. w wyniku
reformy administracyjnej – jak same często podkreślają – w wielu obszarach po prostu nie czują
się kompetentne. Jednak w grudniu 2005 roku (w półtora roku od wejścia w Ŝycie przepisów je
powołujących) w zaledwie około 30 powiatach na 380 moŜliwych rady funkcjonowały w ogóle. A w
czterech na 16 wojewódzkich radach zatrudnienia, nie zasiada Ŝaden przedstawiciel środowiska
pozarządowego.

130.Podobnie przedstawia się sytuacja związana z wykorzystaniem środków na aktywne polityki rynku
pracy. W zakresie SPO RZL oraz ZPORR instytucje wdraŜające stosując rygorystyczny formalizm
w ocenie projektów uniemoŜliwiają  realizację  projektów innowacyjnych  i  efektywnych  z  punktu
widzenia  beneficjenta (szczególnie,  jeśli  rygoryzmowi  nie towarzyszy pełne wsparcie w okresie
przygotowywania  wniosku).  Choć zasadnicza  ocena sektora pozarządowego  jest wysoka,  jego
rola w rozwiązywaniu problemów społecznych wciąŜ pozostaje na niewysokim poziomie. Ogółem,
organizacje pozarządowe stanowią około 20% realizatorów projektów finansowanych z funduszy
unijnych, nie odbiegając przy tym od innych podmiotów skutecznością z ubieganiu się o nie (około
25% do 30% wniosków złoŜonych przechodzi weryfikację zarówno formalną jak i merytoryczną).
Wskazuje to na wysoki potencjał sektora pozarządowego i niewielkie jego wykorzystanie. W 2004
roku 75% NGO deklarowało chęć ubiegania się o fundusze europejskie. Dane za 2005r. wskazują,
Ŝe 10% to zrobiło, a zaledwie 3% uzyskało finansowanie. Z drugiej strony, w 2005r PSZ objęły
działaniami 611 tys.  osób. Z badań wynika,  Ŝe  organizacje  pozarządowe  aktywne  w obszarze
usług rynku pracy objęły ok. 300 tys. bezrobotnych – nawet jeśli nie tak systematycznie jak PSZ,
to, ze względu na swoją specyfikę, prawdopodobnie bardziej  ekstensywnie  i  poza ustawowymi
definicjami grup docelowych.

131.Według badań gmin w 2005r.  52,5% jednostek w ogóle nie posiadało ani  nie przygotowywało
lokalnych  strategii  rozwiązywania  problemów społecznych  (22,5%  je  miało  podczas  gdy  25%
twierdziło, Ŝe je przygotowuje). Jak wskazują badania ankietowe (stopień zwrotu w ankietach na
poziomie  zaledwie  48%  i  trudno  załoŜyć  losowość  zwrotu),  w  87%  jednostek  samorządu
terytorialnego  osoby  będące  członkami  organizacji  pozarządowych  zasiadają  w  radach
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samorządowych.  Trudno  jednak  przypisać  ten  wynik  otwartości  samorządów,  lecz  aktywności
społecznej niektórych pracowników zarządów gmin i powiatów (prowadzący i  pracownicy OPS,
PCPR czy PUP często – wobec braku elastyczności  zasad funkcjonowania swoich urzędów –
zakładają i prowadzą stowarzyszenia i fundacje o profilu rzecznictwa lub realnego wsparcia dla
beneficjentów)23. 

132.W badaniu  tym  zadano  równieŜ pytanie  „Czy w przypadku,  gdy decyzja  podejmowana przez
wójta/burmistrza/starostę dotyczy obszaru, w którym działa organizacja pozarządowa, na bieŜąco
konsultuje on swoje decyzje z przedstawicielami tej  organizacji?”  – taki obowiązek  nakłada na
administrację rządową i samorządową ustawa o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
RównieŜ w tym przypadku przewaŜająca większość jednostek samorządu terytorialnego (aŜ 80%)
twierdzi,  Ŝe  takie  konsultacje  mają  miejsce.  Z  drugiej  strony  –  jeśli  zapytać  organizacje
pozarządowe o formy konsultowania z nimi aktów normatywnych na poziomie lokalnym – jako
najczęstszą  wskazują  poinformowanie  drogą  telefoniczną  o  wprowadzanych  zmianach  (70%
odpowiedzi).  Zaledwie w 10% przypadkach na poziomie samorządowym organizacje społeczne
miały  moŜliwość  zgłoszenia  swojej  opinii  dotyczącej  tych  aktów  (badanie  CATI  na
reprezentatywnej populacji organizacji pozarządowych). 

133.Nie istnieją Ŝadne badania dotyczące działalności  rad szkół  i ich wpływu  na kształtowanie ich
strategii  rozwojowych  placówek.  Doświadczenia  w  realizacji  reformy  edukacyjnej  oraz
wprowadzania  programu  „Mała  Szkoła”  dają  jednak  pewne  przesłanki  do  wyciagnięcia
podstawowych  wniosków.  W wielu  gminach – gdzie  decyzją  administracyjną  szkoły  miały być
likwidowane, a dzieci dowoŜone do innych, większych placówek – ujawnił się daleko idący opór
rodziców, przeradzający się czasem w protesty publiczne i strajki rodzicielskie. Rodzice i liderzy
lokalni w tych miejscowościach gotowi byli subsydiować daną placówkę (w postaci dodatkowych
nakładów na remonty czy zajęcia pozaszkolne), co w niektórych przypadkach realnie ma miejsce.
Badania  przekrojowe  dotyczące  wyników  na  testach  gimnazjalnych  wskazują  na  minimalną
przewagę  „Małych  Szkół”  (róŜnica  jest  statystycznie  istotna,  badania  uwzględniają  efekt
statystyczny związany z selekcją uczniów do szkół oraz w ramach szkół do klas). Z drugiej strony
– ze względu na administracyjny sposób wdroŜenia wymogu posiadania strategii rozwoju szkoły –
z duŜą dozą pewności moŜna stwierdzić,  Ŝe rodzice ani liderzy lokalni nie byli  włączani  w ten
proces, a dokumenty te mają charakter powierzchowny i dalece deklaratywny.

33 Zapewnianie efektywności

134.Kluczem do efektywności programów aktywizacji jest z jednej strony dopasowanie narzędzi  do
cech  charakterystycznych  danej  grupy  i  konkretnych  osób.  Z  drugiej  zaś  pamiętanie,  iŜ
niezbywalnym elementem oferowanych usług musi być, jeśli ma to być w pełnym sensie
usługa  zatrudnieniowa:  (1)  jak  najskuteczniejsze  doradztwo  zawodowe  na  etapie
kształcenia i  (2) pośrednictwo pracy w ramach świadczenia usług integracji  społecznej i
aktywizacji  zawodowej. Dlatego tak waŜne jest, by na programy aktywizacji  spoglądać nie od
strony posegmentowanych narzędzi (tak jak na przykład w budŜetach Funduszu Pracy: szkolenia,
prace interwencyjne itp.), ale całościowo i z nastawieniem na dobrze zdefiniowane grupy: kobiety
o niskim poziomie wykształcenia wracające po wielu latach na rynek pracy,  mieszkańcy wsi o
wykształceniu  ponadpodstawowym  odchodzący  z  rolnictwa  przed  wejściem  w  wiek
dezaktywizacyjny itp. Takie podejście ułatwi programowanie działań, dopasowywanie narzędzi do
grup ryzyka,  kalkulację  kosztów,  ustawianie  celów i  mierników osiągania  rezultatów,  ale  teŜ  i
podkreślanie roli pośrednictwa i doprowadzania do zatrudnienia. Niewątpliwie teŜ pozwoli PSZ na
ocenianie,  czy  i  jacy  potencjalni  wykonawcy  –  kontraktorzy  usług  zatrudnieniowych  mogą  się
podjąć  takich  zadań,  realnie  mogą  takie  usługi  dostarczyć.  Z  tych  przesłanek  wyłania  się
konieczność  rozbudowania  i  formalnego  uwzględnienia  w  procesie  decyzyjnym  właściwej
metodologicznie sekwencji programowania działań, którą przedstawia schemat poniŜej.

23 Spośród  dwóch  organizacji  pozarządowych  o  zasięgu  ogólnopolskim  ułatwiających  aktywizację  zawodową  i  integrację
społeczną osób opuszczających zakłady karne, obie prowadzone są przez wciąŜ aktywnych funkcjonariuszy słuŜby więziennej
oraz byłych więźniów.
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135.W polskiej sytuacji jest wiele tzw. „trudnych” grup, zmagających się z problemem wejścia na rynek
pracy. Wspomaganie niepełnosprawnych mentalnie i umysłowo, osób powracających z więzień,
nisko wykształconych mieszkańców wsi, kobiet powracających na rynek pracy po długiej przerwie
z  niskimi  kompetencjami,  bezdomnych,  uzaleŜnionych  od  alkoholu  itp.  –  wymaga  łącznego
stosowania  instrumentów doradztwa  personalnego,  szkoleń i  pośrednictwa pracy,  jak i  właśnie
róŜnych sposobów budowania poczucia integracji społecznej. Taką unikatową kompetencję mają
tylko organizacje pozarządowe,  obecne juŜ przecieŜ w sferze usług publicznych.  Czas (bardzo
zróŜnicowany i uzaleŜniony od róŜnych czynników), jaki potrzebny jest na aktywizację specjalnych
grup, a takŜe umiejętność właściwego podejścia („miękkie” nastawienie na klienta) powodują, iŜ
lepiej  z  takiej  roli  wywiązać  się  mogą  organizacje,  które  działają  z  szerszą  misją  i  nie  są
skoncentrowane  na  osiąganiu  zysku  (jak  partnerzy  komercyjni)  albo  realizacji  budŜetu  (jak
partnerzy  publiczni).  Dlatego  kontraktowanie  usług  publicznych  w  tym  obszarze  organizacjom
pozarządowym wydaje się być najbardziej efektywnym posunięciem, co nie oznacza, iŜ NGO nie
mogą oferować usług zatrudnieniowych dla róŜnych kategorii bezrobotnych w ogóle. 

136.Zmiana optyki  na  długofalową  i  uwzględniającą  procesowość  zmian  na  rynku  pracy wymaga
przeorientowania  priorytetów  polityki  społecznej  –  w  tym  polityki  zatrudnienia  –  zarówno  na
poziomie  lokalnym  jak  i  centralnym.  Władze  samorządowe  na  poziomie  wojewódzkim  i
powiatowym, choć czasem we własnej ocenie nieprzygotowane merytorycznie do takich funkcji,
niosą  na  swoich  barkach  odpowiedzialność  za  tworzenie  lokalnych  rozwiązań  w  ramach
aktywnych polityk rynku pracy – z mocy prawa pełnią funkcję inicjatora takich działań. Wymagane
zapisami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy budowanie koalicji na rzecz
walki  z  bezrobociem  nie  jest  potrzebne  samo w  sobie,  lecz  jako  wyraŜenie  przekonania,  Ŝe
dopiero dzięki synergii rozproszonych wysiłków wszystkich aktorów rynku pracy moŜna osiągnąć
wymierny  w  sensie  społecznym  sukces  w  przeciwdziałaniu  bezrobociu  i  jego  skutkom.  Na
poziomie centralnym, dopiero pełna integracja polityki zatrudnienia z polityką społeczną i polityką
edukacyjną – zarówno w sensie definicji ustawowych jak i w sensie instrumentów finansowania –
jest w stanie umoŜliwić skuteczne działanie publicznym słuŜbom zatrudnienia, systemowi pomocy
społecznej, systemowi edukacyjnemu oraz organizacjom pozarządowym działającym juŜ teraz na
rzecz  grup  defaworyzowanych,  lecz  funkcjonującym  w  środowisku  miejscami  rozłącznych,  a
miejscami wręcz sprzecznych regulacji.

137.W Polsce administracja publiczna kieruje się zazwyczaj  zasadą realizowania  jedynie  tego,  co
prawo  nakazuje.  Alternatywę  stanowiłoby  kierowanie  się  faktycznymi  potrzebami  chwili,  przy
oczywistym  ograniczeniu,  by  nie  podejmować  działań,  których  prawo nie  zabrania  lub  teŜ  nie
przekazuje innej instancji, które to podejście z całą pewnością naleŜałoby uwzględnić juŜ na etapie
budŜetowania. NiezaleŜnie od oceny, który z powyŜszych wariantów byłby bardziej poŜądany, w
myśl  obowiązującej  zasady współpraca między słuŜbami publicznymi i  jednostkami samorządu
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terytorialnego po jednej stronie oraz organizacjami pozarządowymi po drugiej jest moŜliwa tylko
wówczas, gdy istnieją dla niej właściwe instrumenty prawne.

138.Zgodnie  z  prawem,  dla  słuŜb  publicznych  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  współpraca
z organizacjami  pozarządowymi  jest  obligatoryjna,  z  zastrzeŜeniem,  iŜ  zarówno  ustawy
merytoryczne i  ustawa o działalności  poŜytku  publicznego i  wolontariacie podają przykładowe,
minimalne formy tej  współpracy preferowane  przez ustawodawcę – nie  narzucając  obowiązku
współpracowania we wszystkich tych formach, ustawodawca nie zamyka jednocześnie drogi do
podjęcia innych form współpracy.  Choć zgodnie z zapisami ustawy formalna inicjatywa leŜy po
stronie  publicznych  słuŜb  zatrudnienia  lub  jednostek  samorządu  terytorialnego,  w  praktyce
organizacje  pozarządowe  powinny  same nawiązywać  współpracę,  nie  czekając  na  inicjatywę
administracji  publicznej.  Ostateczna decyzja  co do podjęcia  współpracy naleŜy do publicznych
słuŜb zatrudnienia, lecz kryteria w takiej sytuacji mogą być jedynie formalne, a nie merytoryczne.

139.Wydaje się jednak, Ŝe w ramach istniejących uwarunkowań instytucjonalnych wiele dostępnych
rozwiązań  prawnych  nie  jest  stosowanych.  Dzieje  się  tak  najprawdopodobniej  ze  względu  na
niewystarczające  wsparcie  idei  współpracy  –  zarówno  od  strony  prawnej,  jak  i  praktycznej.
Uzupełnienie tych  braków oraz wypracowanie  metod postępowania  moŜe znacząco zwiększyć
efektywność działań na rynku pracy, między innymi poprzez umoŜliwienie głębszej penetracji tego
rynku przez organizacje pozarządowe i instytucje komercyjne.
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34 Podsumowanie odpowiedzi na pytania badawcze

Celem raportu  było  przedstawienie  ewaluacji  ex  ante diagnozy  społeczno-gospodarczej  Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Sama  ewaluacja  podporządkowana  została  zestawowi  pytań
badawczych postawionych przez Zlecającego – Instytucję Zarządzającą. 

1.1. Czy Program przedstawia  właściwą strategię,  pozwalającą sprostać wyzwaniom, przed
którymi stoi kraj, regiony oraz sektory objęte przez PO KL?

Pytanie dotyczy dopasowania strategii (priorytetów) do wniosków analizy SWOT. 

Analiza ta przedstawiona została w rozdziale 2 niniejszego raportu. Jak wskazano równieŜ,
wymiar  regionalnych  wyzwań  został  uwzględniony  w  minimalnym  –  zdaniem  ewaluatorów
niewystarczającym – stopniu.

1.2. Jakie  są  problemy  i  potrzeby  w  obszarach  rynku  pracy;  zatrudnienia  i  integracji
społecznej; adaptacyjności i rozwoju zasobów ludzkich i przedsiębiorstw; jakości edukacji
i dostosowania jej do wymogów rynku pracy; administracji publicznej; profilaktyki, promocji
i  ochrony  zdrowia  zasobów  ludzkich  oraz  aktywizacji  obszarów  wiejskich,
z uwzględnieniem specyfiki regionalnej?

Pytanie dotyczy kompletności zdiagnozowania poszczególnych obszarów oraz kompletności
całej diagnozy. 

Rozdział 2 wskazuje na podstawie modelu M. Portera jakie obszary powinny zostać objęte
szczegółową  diagnozą,  podczas  gdy brakujące zdaniem ewaluatorów elementy zawarto  w
„Uzupełnieniu  diagnozy”  w  niniejszym  raporcie.  Szczegółowe  rekomendacje  dotyczące
uzupełnienia  diagnozy  o  poszczególne  elementy  zostały  zawarte  w  rozdziale  4.  Zatem
niektóre  z  problemów  zostały  w  diagnozie  określone,  podczas  gdy  analizę  pozostałych
zawarto w rozdziale 5 raportu. 

To zagadnienie podlega dalszej analizie w konsultacjach z interesariuszami zgodnie z metodą
drzew problemowych.

1.3. Czy w Programie zdiagnozowano problemy i ich przyczyny adekwatnie do ich znaczenia
w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionów? Jak moŜna ulepszyć diagnozę i jak
wpłynie to na zakres interwencji?

Pytanie dotyczy wagi poszczególnych problemów.

Jak  wskazano  we  wprowadzeniu  do  „Uzupełnienia  diagnozy”,  określenie  problemów
adekwatnie  do  ich  znaczenia  wymaga  rozpatrywania  ich  w  skali  bezwzględnej  oraz
priorytetyzacji.  Tymczasem  diagnoza  zawarta  w  programie  –  co  podkreślono  juŜ  w
Streszczeniu i uwzględniono w poszczególnych rekomendacjach operacyjnych w rozdziale 4,
unika takich pojęć. W tej sytuacji, jedynym wskazaniem wagi problemów byłoby kierowanie się
alokacjami budŜetowymi w ramach Programu, lecz nie leŜy to w zakresie ewaluacji  ex-ante
diagnozy społeczno-gospodarczej

Podsumowanie analizy zgodnej z modelem M. Portera oraz proponowanej uogólnionej analizy
SWOT  w  rozdziale  3  wskazuje  na  ocenę  ewaluatorów  (expert  judgment)  co  do  wagi
poszczególnych kwestii na podstawie wcześniejszych analiz, oraz „Uzupełnienia diagnozy”.

Ulepszenie diagnozy moŜliwe jest dzięki uwzględnieniu rekomendacji zawartych w rozdziale 4
niniejszego raportu.  PoniewaŜ  jednak  wielokrotnie  występują  róŜnice między stanowiskiem
autorów diagnozy zawartym w PO KL, a stanowiskiem ewaluatorów co do natury problemów
oraz realnych potrzeb, wpływ na zakres interwencji zaleŜy od końcowej decyzji Zleceniodawcy
co do zawartości  diagnozy społeczno-gospodarczej.  Przykładowo:  diagnoza  PO KL stawia
tezę, Ŝe bezrobocie wśród młodzieŜy ma charakter przede wszystkim frykcyjny, podczas gdy
ewaluatorzy  wskazują  na  wiele  strukturalnych  podstaw  tego  zjawiska  o  fundamentalnym
znaczeniu. W zaleŜności od uznania argumentów ewaluatorów, inny jest zakres adekwatnych
instrumentów oraz niezbędnej interwencji. Rekomendacje dotyczące rozwiązań systemowych
w kontekście uzupełnienia diagnozy zostały zawarte na końcu kaŜdej z sekcji merytorycznych
w „Uzupełnieniu diagnozy”.
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To zagadnienie podlega równieŜ dalszej analizie w konsultacjach z interesariuszami zgodnie z
metodą drzew problemowych.

1.4. Jakie są silne i słabe strony oraz szanse i zagroŜenia w obszarach objętych przez PO KL?
(NaleŜy zweryfikować analizę SWOT)

Weryfikacja  analizy  SWOT  została  zawarta  w  Rozdziale  3  niniejszego  raportu,  wraz  z
precyzyjnym  wskazaniem  uchybień  metodologicznych  oraz  propozycją  zastosowania
strategicznego podejścia w tworzeniu tego komponentu programu operacyjnego.

1.5. Jakich trendów i zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej (w obszarach objętych PO KL)
naleŜy  się spodziewać  w latach realizacji  Programu? Czy  Program jest  adekwatny do
prognozowanych tendencji?

Trendy i  konteksty  dla  sytuacji  społeczno-gospodarczej,  których  moŜna  spodziewać  się  w
przyszłości opisane zostały w rozdziale 2 (w kontekście modelu M. Portera). 

Program  w  całości  nie  ma  wymiaru  dynamicznego  i  nie  prognozuje  tendencji  (poza
pojedynczymi  zdaniami  oraz  jedną  tabelą  poświęconą  prognozom  demograficznym,
niewłaściwie skonstruowaną z metodologicznego punktu widzenia). Propozycje uwzględnienia
elementarnych prognoz i tendencji zawierają rekomendacje w rozdziale 4. 

Uwzględniona w diagnozie PO KL prognoza demograficzna dotyczy tylko łącznych zasobów
pracy, nie uwzględniając stopniowego wygaszania się pewnych trendów i pojawianie nowych
na  poziomie  poszczególnych  grup  pracowników  –  uchybienia  te  wskazane  zostały  w
Streszczeniu. Wobec braku prognoz, program nie moŜe być do nich adekwatny. 

1.6. Czy  wybrane  obszary  wsparcia  wymagają  interwencji  publicznej?  JeŜeli  tak,  to  czy
wskazane jest  wsparcie  w ramach EFS ze względu  na dodatkowe efekty,  których  nie
moŜna osiągnąć wyłącznie w ramach wsparcia ze środków krajowych?

Wybrane obszary wsparcia mogą wymagać interwencji publicznej, lecz nie określono zgodnie
z  jakimi  kryteriami  zostały  wyselekcjonowane.  Interwencja  publiczna  uzasadniona  jest  w
sytuacjach tzw. niedoskonałości rynku (ang. market failures), lecz nie wskazano w diagnozie,
w jaki sposób wybrane obszary mogłyby być interpretowane jako ich konsekwencja. 

W  diagnozie,  analizie  SWOT  (ze  względu  na  jej  de  facto  brak),  ani  w  strategii  (czyli
priorytetach  wraz  z  uzasadnieniami)  nie  wskazano  czy  i  w  jaki  sposób  realizacja
poszczególnych  działań  umoŜliwi  na osiągnięcie  dodatkowych  efektów,  których  nie  moŜna
osiągnąć wyłącznie w ramach wsparcia ze środków krajowych. Nie wskazano na moŜliwą do
uzyskania wartość dodaną oraz sposoby jej wygenerowania w ramach priorytetów.

Wobec rozbieŜności w strategiach – między proponowaną przez autorów diagnozy oraz przez
ewaluatorów – nie było moŜliwe przygotowanie przez ewaluatorów szkicu opisu wszystkich
ww. elementów, natomiast w podrozdziale 5.1 przedstawiono przykład takiego uzasadnienia
(akapit 37).
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