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Using European Social Fund’s resources in advancement of staff’s
skills and qualifications – an example of the Sectoral Operational
Programme Human Resources Development 2004-2006
Gáównym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiĊkszenie spójnoĞci
gospodarczej i spoáecznej w paĔstwach czáonkowskich. Dla sfery spoáecznej, instrumentem polityki
spójnoĞci pozostaje Europejski Fundusz Spoáeczny, który finansuje przedsiĊwziĊcia związane
z polityką zatrudnienia i rozwojem zasobów ludzkich, a zwáaszcza dziaáania w obszarze
aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób zagroĪonych bezrobociem, przeciwdziaáania
wykluczeniu spoáecznemu, ksztaácenia ustawicznego, doskonalenia kadr dla gospodarki i rozwoju
przedsiĊbiorczoĞci, aktywizacji zawodowej kobiet. W Polsce, caáoĞü Ğrodków tego funduszu
przeznaczona jest obecnie na realizacjĊ priorytetów Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki.
W przygotowaniu tego programu duĪą rolĊ odegraáy doĞwiadczenia minionego okresu
programowania, gdzie kwestie te realizowane byáy w ramach priorytetu 2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a zwáaszcza w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Zasadniczym celem niniejszego referatu jest ocena przedsiĊwziĊü realizowanych
w schemacie konkursowym Dziaáania 2.3. SPO RZL, obejmująca m.in.: charakterystykĊ
przedsiĊbiorstw korzystających ze wsparcia, motywy uczestnictwa w projektach, zakres i rodzaj
wsparcia EFS, tematykĊ i ocenĊ przydatnoĞci realizowanych szkoleĔ. Dodatkowym celem jest
równieĪ wskazanie aktualnych moĪliwoĞci finansowania ze Ğrodków EFS przedsiĊwziĊü, które
poprzez rozwój zasobów ludzkich, zapewniü mają podniesienie konkurencyjnoĞci i rozwój
potencjaáu adaptacyjnego przedsiĊbiorstw.

Gáównym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiĊkszenie
spójnoĞci gospodarczej i spoáecznej w paĔstwach czáonkowskich1, co prowadziü ma do
1

Podstawy prawne dla okresu programowania 1999-2006: Rozporządzenie Rady (CE) n. 1260/1999 z 21
czerwca 1999, odnoĞnie dyspozycji generalnych w sprawie funduszy strukturalnych [w] Dz. U. L 161 z
26.06.1999, s. 1; dla okresu programowania 2007-2013: Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spoáecznego oraz Funduszu SpójnoĞci i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 [w] Dz. U. L 210 z 31.07.2006, s. 25-78.

113

zmniejszenia róĪnic w rozwoju miĊdzy regionami UE2. Podstawowym instrumentem
realizacji tej polityki są dwa fundusze strukturalne3 - Europejski Fundusz Spoáeczny
(EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - które na lata
2007-2013 dysponują kwotą 336 miliardów euro. WiĊkszoĞü tej kwoty przypada na
finansowanie programów krajowych.
Dla sfery spoáecznej, instrumentem polityki spójnoĞci pozostaje Europejski
Fundusz Spoáeczny4, który powstaá na mocy Traktatów Rzymskich w 1960 roku, dla
wspóáfinansowania przedsiĊwziĊü paĔstw czáonkowskich UE związanych z polityką
zatrudnienia i rozwojem zasobów ludzkich. EFS finansuje zwáaszcza dziaáania
w obszarze aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób zagroĪonych bezrobociem,
przeciwdziaáania wykluczeniu spoáecznemu, ksztaácenia ustawicznego, doskonalenia
kadr dla gospodarki i rozwoju przedsiĊbiorczoĞci, aktywizacji zawodowej kobiet.
W Polsce, caáoĞü Ğrodków tego funduszu przeznaczona jest obecnie na realizacjĊ
priorytetów Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki. W przygotowaniu tego programu
duĪą rolĊ odegraáy doĞwiadczenia minionego okresu programowania, gdzie kwestie te
realizowane byáy w ramach priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, a zwáaszcza w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Niniejszy referat, poĞwiĊcony wykorzystaniu Ğrodków Europejskiego Funduszu
Spoáecznego na doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr polskiej gospodarki,
nawiązuje do dotychczasowych osiągniĊü w tym zakresie. Jego zasadniczym celem jest
ocena przedsiĊwziĊü realizowanych w schemacie konkursowym5 Dziaáania 2.3.,
obejmująca m.in.: charakterystykĊ przedsiĊbiorstw korzystających ze wsparcia, motywy
uczestnictwa w projektach, zakres i rodzaj wsparcia EFS, tematykĊ i ocenĊ przydatnoĞci
realizowanych szkoleĔ. Wiedza na ten temat jest bowiem niezbĊdnym warunkiem dla
efektywnego i racjonalnego wykorzystania Ğrodków tego funduszu.
Celem referatu jest równieĪ wskazanie aktualnych moĪliwoĞci finansowania
ze Ğrodków EFS przedsiĊwziĊü, które poprzez rozwój zasobów ludzkich, zapewniü mają
podniesienie konkurencyjnoĞci firm i rozwój potencjaáu adaptacyjnego przedsiĊbiorstw.

2
WiĊcej: M. Rudnicki, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Bankowej,
PoznaĔ 2000; I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w paĔstwach czáonkowskich,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3
Oprócz funduszy strukturalnych, polityka strukturalna finansowana jest z Funduszu SpójnoĞci oraz
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
4
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spoáecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 [w] Dz. U. L 210
z 31.07.2006, s. 12-18.
5
Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostĊpu do informacji o zasadach jego
przeprowadzania oraz do listy projektów wyáonionych do dofinansowania. Konkurs moĪe przyjąü formĊ
konkursu zamkniĊtego lub konkursu otwartego. Konkurs zamkniĊty organizowany jest cyklicznie.
W konkursie zamkniĊtym okreĞla siĊ z góry jeden (jeĞli konkurs bĊdzie organizowany tylko raz) lub kilka
nastĊpujących po sobie terminów naboru wniosków. Instytucja Organizująca Konkurs ogáasza konkurs
okreĞlając daty otwarcia oraz daty zamkniĊcia naboru wniosków, tj. okres w którym bĊdą przyjmowane
wnioski. W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągáy, do wyczerpania
okreĞlonego limitu Ğrodków lub do zamkniĊcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji
Organizującej Konkurs. Wyniki oceny są ogáaszane cyklicznie bądĨ na bieĪąco. Za: Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 5 lipca 2007 r., s. 5-6.
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SPO RZL byá jednym z szeĞciu sektorowych programów operacyjnych, które
sáuĪyáy wdraĪaniu postanowieĔ Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Celem
ogólnym miaáa byü „budowa otwartego opartego na wiedzy spoáeczeĔstwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze ksztaácenia, szkolenia
i pracy”6. Cele strategiczne postawione przed tym programem wpisywaáy siĊ takĪe
w zaáoĪenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a jednym z priorytetowych zadaĔ
pozostawaáo doskonalenie kadr gospodarki.
Opracowany po raz pierwszy dla Polski, SPO RZL byá w istocie nowatorskim
dokumentem ze wzglĊdu na sposoby okreĞlania priorytetów, a takĪe na moĪliwoĞci
páynące z faktu wsparcia dziaáaĔ z funduszy zewnĊtrznych. Wydaje siĊ, Īe jednym
z waĪniejszych czynników warunkujących powodzenie tego programu byáa koniecznoĞü
zbudowania skutecznych instrumentów w sferze rynku pracy (np. w zakresie szkoleĔ
i podwyĪszania kwalifikacji pracowników) oraz bardziej precyzyjnego adresowania
proponowanych dziaáaĔ do wáaĞciwych adresatów.
Do tej pory, jak sami twórcy SPO RZL przyznali, polski rynek usáug
szkoleniowych byá sáabo rozpoznany7, co powodowaáo trudnoĞci w weryfikacji jakoĞci
oferowanych kursów i nie dawaáo gwarancji efektywnego wykorzystania Ğrodków na
szkolenia. Szacowano, Īe istniaáo w tym czasie ok. 12 tys. podmiotów oferujących takie
usáugi, przy czym blisko poáowa pozostawaáa poza ewidencją i kontrolą. Kolejnym
problemem byá brak powiązaĔ systemu ksztaácenia szkolnego i pozaszkolnego,
co spowodowaáo, Īe jednym z waĪniejszych celów okazaáo siĊ stworzenie warunków na
rzecz powszechnego uczestnictwa w edukacji zawodowej. Tak okreĞlony cel miaá zostaü
osiągniĊty poprzez wzmocnienie systemu zachĊt dla pracodawców inwestujących
w rozwój pracownika, rozwiniĊcie systemu motywacji dla osób zainteresowanych
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a takĪe podwyĪszanie jakoĞci oferowanych
szkoleĔ. I choü byáy juĪ jakieĞ doĞwiadczenia w zakresie pomocy doradczoszkoleniowej dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw8, nowe uwarunkowania stwarzaáy
zupeánie inne moĪliwoĞci dziaáania. Nawet wiĊc jeĞli plan wydatkowania Ğrodków
Wspólnoty na cele spoáeczne zawarty w SPO RZL oparty byá na analizach, nieáatwo
byáo przewidzieü efekty oddziaáywania EFS na polski rynek pracy.
W SPO RZL w priorytecie 2: Rozwój spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy,
znalazáo siĊ Dziaáanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, którego gáównym
celem byáo „Podniesienie konkurencyjnoĞci i rozwój potencjaáu adaptacyjnego
przedsiĊbiorstw poprzez inwestycje w kadry.”9 W zaáoĪeniach schematu konkursowego
przyjĊto, Īe wsparciem objĊtych zostanie piĊü typów projektów: 10
x szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników
przedsiĊbiorstw (podwyĪszenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji
i umiejĊtnoĞci) – ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi

6
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Zaáącznik do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (poz. 1743), Dziennik Ustaw Nr 166, Poz. 1743, s. 87.
7
TamĪe, s. 89.
8
Np. w ramach realizacji krajowego programu: „Kierunki dziaáaĔ Rządu wobec maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw 2003-2006”.
9
Uzupeánienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, s. 107.
10
TamĪe, s. 108.
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x

(w tym w systemie edukacji na odlegáoĞü, kursy zawodowe w zakresie jĊzyków
obcych, zastosowanie technologii informacyjnych),
studia podyplomowe dla pracowników przedsiĊbiorstw i kadry zarządzającej
mające na celu podwyĪszenie lub zdobycie nowych kwalifikacji,
praktyczne szkolenia i staĪe dla pracowników przedsiĊbiorstw odbywane
w jednostkach naukowych,
szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników
przedsiĊbiorstw w zakresie usprawniania zarządzania (zwáaszcza zasobami
ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy
organizacji pracy, zarządzania bezpieczeĔstwem i higieną pracy oraz
uelastyczniania form Ğwiadczenia pracy,
podwyĪszanie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie
przygotowania do pracy (np. o niskich kwalifikacjach).

Pojawiáy siĊ jednak pytania: Czy dziaáania te odpowiadają potrzebom
rynkowym? Które z powyĪszych przedsiĊwziĊü cieszyáy siĊ bĊdą najwiĊkszym
zainteresowaniem? Jakie przedsiĊbiorstwa z nich skorzystają? Jak przydatnoĞü
i efektywnoĞü realizowanych projektów ocenią ich beneficjenci? Uzyskanie odpowiedzi
na te pytania moĪliwe byáo dopiero po zakoĔczeniu realizacji SPO RZL. Stanowiáo to
cel badania przeprowadzonego w miesiącach luty – czerwiec 2007 r. na zlecenie
Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
W sumie w ramach SPO RZL 2004-2006 zrealizowano 687 projektów. Ogromną
ich wiĊkszoĞü stanowiáy projekty szkoleniowe, w tym przede wszystkim szkolenia
ogólne (603 projekty) a takĪe szkolenia specjalistyczne (6 projektów). Projektów
oferujących studia podyplomowe byáo 96, natomiast Īaden nie dotyczyá praktycznych
szkoleĔ i staĪy w jednostkach naukowych. Biorąc pod uwagĊ typ oferowanych szkoleĔ,
w projektach przewaĪaáy szkolenia otwarte (60%), zamkniĊte stanowiáy 40%. Do
najpopularniejszych kategorii tematycznych szkoleĔ11 naleĪaáy: organizacja i
zarządzanie, szkolenia zawodowe, organizacja i techniki sprzedaĪy, zarządzanie
zasobami ludzkimi oraz umiejĊtnoĞci interpersonalne. Przy czym duĪe firmy dwukrotnie
czĊĞciej korzystaáy ze szkoleĔ z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i umiejĊtnoĞci
interpersonalnych, niĪ firmy z sektora MĝP (por. wykres 1).12

WYKRES
1.
POPULARNOĝû
TEMATYKI
SZKOLEē
W
PROJEKTACH
PRZEDSIĉBIORSTW DUĩYCH (DP) ORAZ MAàYCH I ĝREDNICH (MĝP)

11

DLA

tzn. pojawiających siĊ w najwiĊkszej liczbie projektów.
Doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach Dziaáania 2.3.
schemat a) SPO RZL 2004-2006, Warszawa, sierpieĔ 2007, s. 46-47.

12
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ħródáo: Doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach
Dziaáania 2.3. schemat a) SPO RZL 2004-2006, Warszawa, sierpieĔ 2007, s. 48.

Ze szkoleĔ korzystaáy gáównie przedsiĊbiorstwa naleĪące do sektora MĝP stanowiáy one okoáo 90,2% ogóáu firm – beneficjentów projektów. JeĞli chodzi
o beneficjentów ostatecznych (osoby biorące udziaá w szkoleniach), to podobnie
wiĊkszoĞü z nich, choü juĪ nie tak przewaĪającą, bo 61,2% stanowili pracownicy mikro,
maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw. Analiza przedmiotu dziaáalnoĞci firm korzystających
ze wsparcia pokazuje, Īe byáy to gáównie przedsiĊbiorstwa naleĪące do sektora usáug
rynkowych (55%), szczególnie handlowe (22%), a takĪe informatyczne (10%) oraz
Ğwiadczące usáugi ksiĊgowe i prawne (13%). Bardzo niewiele byáo firm z sektora usáug
nierynkowych (ochrony zdrowia i pomocy spoáecznej - 4%, a edukacji i szkoleĔ tylko
1%).13
Przy podejmowaniu decyzji o udziale w szkoleniu najwaĪniejsze okazaáy siĊ
kryteria merytoryczne, związane z tematyką szkolenia i jej przydatnoĞcią dla firmy.
WĞród motywów podjĊcia takiej decyzji przedsiĊbiorcy wymieniali najczĊĞciej potrzebĊ
rozwoju kwalifikacji zawodowych i róĪnorodnych kompetencji pracowników (51,5%
firm). Na znaczenie szkolenia dla rozwoju firmy wskazuje 28% przedsiĊbiorców.
Analogicznie, przy wyborze konkretnego szkolenia najwaĪniejsze dla firm okazaáo siĊ
13

TamĪe, s. 29.
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dobre dopasowanie tematyki do potrzeb firmy (61%) oraz znaczenie tematyki dla
strategii rozwoju firmy (47%).14 UwzglĊdniając fakt, iĪ stosunkowo niewielu
pracowników uczestniczyáo w szkoleniach zorientowanych na bardziej bieĪące potrzeby
firmy (w szkoleniach zawodowych wziĊáo udziaá tylko 8% pracowników, w szkoleniach
w zakresie ksiĊgowoĞci – 6%, BHP – 5%15) naleĪy stwierdziü, Īe wáaĞnie moĪliwoĞü
dofinansowania szkolenia z EFS skáania przedsiĊbiorstwa (przynajmniej znaczną ich
czĊĞü) do wychodzenia poza bieĪące potrzeby szkoleniowe i do inwestowania w rozwój
zasobów ludzkich, co nadaje przedsiĊwziĊciom szkoleniowym bardziej proaktywny
i perspektywiczny charakter. Dotyczy to zwáaszcza firm mikro i maáych, które rzadko
wysyáają pracowników na komercyjne (peánopáatne) szkolenia dostarczające wiedzy
i umiejĊtnoĞci umoĪliwiających innowacyjnoĞü i rozwój firmy.
PrzydatnoĞü szkoleĔ i ich adekwatnoĞü do potrzeb zostaáa oceniona bardzo
wysoko. AĪ 79% pracodawców uznaáo, Īe podczas szkoleĔ ich pracownicy zdobyli duĪo
potrzebnej i cennej wiedzy oraz umiejĊtnoĞci. Ocena szkoleĔ przez samych
pracowników wypadáa równie pozytywnie – 92% uczestników szkoleĔ stwierdziáo, Īe
szkolenie byáo zdecydowanie lub raczej adekwatne do ich potrzeb zawodowych.16
Za istotne dla rozwoju oceniáo szkolenia 91% firm – beneficjentów. Równie
wysoko zostaá oceniony ich wpáyw na innowacyjnoĞü – dla 61% firm byá on istotny,
w tym dla 22% - bardzo istotny. NajwyĪszy odsetek takich ocen wystąpiá wĞród firm
mikro, co jest szczególnie waĪne, zwaĪywszy na „opóĨnienie technologiczne
i organizacyjne wĞród najmniejszych firm.”17 Taka pozytywna ocena wynikaü moĪe
z faktu, Īe 89% instytucji oferujących szkolenia konsultowaáo swoją ofertĊ przed
záoĪeniem wniosku z potencjalnymi klientami, na skutek czego 30% instytucji dokonaáo
w niej zmian, polegających najczĊĞciej na rozszerzeniu proponowanej tematyki
szkoleĔ.18
WartoĞü zakontraktowanego wsparcia wynosiáa okoáo 856 648 tys. PLN, co
stanowiáo 86,44% wartoĞci realizowanych projektów szkoleniowych.19 Przy czym dla
przedsiĊbiorstw duĪych szacuje siĊ áączne wsparcie w wysokoĞci 371 098 tys. PLN, co
oznacza Ğrednie wsparcie przypadające na jedną duĪą firmĊ na poziomie 38,4 tys. PLN.
WartoĞü przeciĊtnego wsparcia, przypadającego na jednego uczestnika szkolenia pracownika duĪej firmy – osiągnĊáa poziom 3 137 PLN. JeĞli chodzi o firmy maáe
i Ğrednie, to objĊte zostaáy one áącznym wsparciem w wysokoĞci 385 248 tys. PLN, co
daje kwotĊ wsparcia 4,4 tys. PLN, przypadającego na jedną firmĊ. Pracownicy maáych
i Ğrednich firm, biorący udziaá w szkoleniach skorzystali ze wsparcia w wysokoĞci
Ğrednio 1 895 PLN kaĪdy.20 Jak widaü, wielkoĞü áącznego wsparcia przeznaczonego dla
firm duĪych oraz maáych i Ğrednich ksztaátowaáa siĊ na zbliĪonym poziomie. Jednak
z uwagi na koncentracjĊ wsparcia na znacznie mniejszej liczbie duĪych przedsiĊbiorstw,

14

TamĪe, s. 40.
TamĪe, s. 49.
16
TamĪe, s. 54.
17
TamĪe, s. 49.
18
TamĪe, s. 42.
19
W czasie badania wiĊkszoĞü projektów byáa w fazie realizacji. Zatem nie moĪna byáo okreĞliü poziomu
peánego, faktycznego wsparcia, który jest znany dopiero po zakoĔczeniu projektów.
20
Doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach Dziaáania 2.3.
schemat a) SPO RZL 2004-2006, op. cit., s. 33-34.
15
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przeciĊtna wysokoĞü wsparcia przypadającego na jedną duĪą firmĊ znacznie
przewyĪszaáa analogiczny wskaĨnik dla firm maáych i Ğrednich. Natomiast istotna
róĪnica wysokoĞci wsparcia przypadającego na jednego uczestnika szkolenia wynika
stąd, Īe pracownicy duĪych przedsiĊbiorstw czĊĞciej uczestniczyli w szkoleniach
zamkniĊtych, których tematyka jest ĞciĞle dopasowana do profilu i potrzeb a koszt
o 50% wyĪszy niĪ koszt udziaáu w szkoleniach otwartych, z których korzystali gáównie
pracownicy firm maáych i Ğrednich.21
Wyniki badania dowodzą, Īe dofinansowanie z EFS w znacznej mierze
przesądziáo o skorzystaniu ze szkoleĔ przez firmy biorące w nich udziaá. Ponad poáowa
firm (54%) nie wysáaáaby swoich pracowników na szkolenie, gdyby musiaáa finansowaü
je w caáoĞci z wáasnych Ğrodków, w tym 20% firm wyraziáo na ten temat opiniĊ
„zdecydowanie nie”, reszta firm (34%) – „raczej nie”. Jako powód rezygnacji ze
szkolenia w przypadku peánej odpáatnoĞci, przedsiĊbiorcy wymieniali na przede
wszystkim bariery finansowe (81%), tzn. wysoki koszt szkolenia i brak w firmie
funduszy na sfinansowanie szkoleĔ pracowników. Dofinansowanie szkoleĔ z EFS
stanowiáo silny impuls do skierowania na szkolenie pracowników zwáaszcza dla
najmniejszych firm, bowiem aĪ 59% firm mikro nie skorzystaáoby ze szkolenia
peánopáatnego, zaĞ spoĞród firm maáych – 57%.22 Jedynie dla 12% badanych firm
(przede wszystkim duĪych) fakt wspóáfinansowania szkoleĔ byá na tyle maáo istotny, Īe
stwierdziáy, iĪ wysáaáyby swoich pracowników na tego typu szkolenie nawet wówczas,
gdy caákowicie musiaáyby pokryü jego koszty.23
W obecnym okresie programowania nastąpiáy liczne zmiany w konstrukcji
systemu wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. Jednym z nich pozostaá nadal
Europejski Fundusz Spoáeczny, którego obszary wsparcia pozostają bez zmian i odnoszą
siĊ do nastĊpujących zagadnieĔ: adaptacyjnoĞü pracowników i przedsiĊbiorstw,
zwiĊkszanie dostĊpu do zatrudnienia, przeciwdziaáanie wykluczeniu spoáecznemu przez
integracjĊ zawodową i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy, inwestycje w kapitaá
ludzki, partnerstwo na rzecz reform rynku pracy, wzmacnianie zdolnoĞci
administracyjnych krajowych, regionalnych i lokalnych sáuĪb publicznych. Pojawiáy siĊ
jednak pewne zmiany, związane miĊdzy innymi z moĪliwoĞcią wzajemnego
finansowania komplementarnych dziaáaĔ przez EFS i EFRR do 10 % na poziomie
priorytetu (tzw. cross financing). Podniesiona zostaáa takĪe maksymalna stopa
wspóáfinansowania wspólnotowego do 85 % wydatków kwalifikowanych.24 PodkreĞlono
równieĪ znaczenie projektów realizowanych w partnerstwie róĪnych podmiotów25.
Podstawą wydatkowania Ğrodków unijnych w Polsce jest Narodowa Strategia
SpójnoĞci (NSS) na lata 2007 – 2013, strategiczny dokument, okreĞlający krajowe
priorytety oraz obszary, na które bĊdą przeznaczane Ğrodki unijne i krajowe w tym
21

TamĪe, s. 34.
Okazuje siĊ przy tym, Īe 41% firm mikro od 2005 r. nie korzystaáo z innych szkoleĔ.
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25
Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Spoáecznego
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okresie. Jednym ze szczegóáowych programów wdraĪania NSS jest Program Operacyjny
Kapitaá Ludzki, zaakceptowany przez KomisjĊ Europejską w dniu 28 wrzeĞnia 2007
roku.26 Zgodnie z zaáoĪeniami programu, jednym z najistotniejszych obszarów wsparcia
staje siĊ „rozwój potencjaáu adaptacyjnego pracowników i przedsiĊbiorstw”, a celem
strategicznym jest „poprawa zdolnoĞci adaptacyjnych pracowników i przedsiĊbiorstw do
zmian zachodzących w gospodarce” 27. Dwa, spoĞród dziesiĊciu priorytetów PO KL,
mają szczególne znaczenie dla rozwoju kadr gospodarki. Są to:
x Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjaáu adaptacyjnego
przedsiĊbiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
x Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.
Pierwszy z wymienionych priorytetów posiada wymiar centralny (dziaáania
systemowe
ukierunkowane
na
podnoszenie
adaptacyjnoĞci
pracowników
i przedsiĊbiorstw), a drugi regionalny (wsparcie osób w procesie nabywania kwalifikacji
zawodowych). Realizacja projektów w trybie systemowym ma miejsce wtedy, gdy
beneficjenci wskazani są imiennie, w trybie konkursowym, gdy w grupie beneficjentów
znajdują siĊ miĊdzy innymi instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy,
administracja rządowa i samorządowa, a takĪe przedsiĊbiorcy28 czy instytucje otoczenia
biznesu.
Z punktu widzenia nowych moĪliwoĞci, dla podnoszenia kwalifikacji kadr
gospodarki krajowej, szczególne znaczenie mają dwa pierwsze cele szczegóáowe
Priorytetu II.
Pierwszy z nich, „Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia
adaptacyjnoĞci pracowników i przedsiĊbiorstw”, dotyczy poprawy jakoĞci usáug
szkoleniowych. Cel ten zaplanowano osiągnąü poprzez podniesienie jakoĞci usáug
szkoleniowych Ğwiadczonych dla przedsiĊbiorstw29. Efektem tych dziaáaĔ bĊdzie,
zgodnie z zaáoĪeniami PO KL, miĊdzy innymi objĊcie usáugami doradczymi,
szkoleniowymi lub innymi formami podwyĪszania kwalifikacji 90% konsultantów
Ğwiadczących usáugi na rzecz rozwoju przedsiĊbiorczoĞci w akredytowanych
instytucjach oraz objĊcie usáugami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami
podwyĪszania kwalifikacji (prowadzącymi do uzyskania powszechnie uznawanych
certyfikatów) 4 000 osób naleĪących do kadry szkoleniowej.
Drugi cel Priorytetu II, „Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siáy
roboczej”, dotyczy podwyĪszania kwalifikacji pracowników. Dla osiągniĊcia tak
26

Program Operacyjny Kapitaá Ludzki jest finansowany w 85% ze Ğrodków Unii Europejskiej (Europejskiego
Funduszu Spoáecznego) oraz w 15% ze Ğrodków krajowych. CaáoĞü kwoty, jaką przewidziano na realizacjĊ
Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkáad finansowy Europejskiego Funduszu Spoáecznego to
ponad 9,7 mld euro, pozostaáą czĊĞü stanowią Ğrodki krajowe.
27
Program Operacyjny Kapitaá Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7 wrzeĞnia 2007 r., s. 115.
28
W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póĨn. zm.).
29
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Ğwiadczonych przez nie usáug, podnoszenie kwalifikacji i umiejĊtnoĞci osób Ğwiadczących usáugi szkoleniowe
i doradcze oraz usáugi na rzecz rozwoju przedsiĊbiorczoĞci i innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw, wsparcie procesu
certyfikacji kwalifikacji kadry szkoleniowej, wsparcie systemu kompleksowych usáug Ğwiadczonych przez
instytucje na rzecz przedsiĊbiorców oraz osób zamierzających rozpocząü dziaáalnoĞü gospodarczą.
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okreĞlonego celu przewidziano realizacjĊ dziaáaĔ miĊdzy innymi w zakresie organizacji
zamkniĊtych i otwartych szkoleĔ, studiów podyplomowych, doradztwa, prognozowania
kierunków rozwoju kwalifikacji zawodowych, upowszechniania nowych kierunków
i metod ksztaácenia, diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników czy
profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiĊbiorstwach. W efekcie tak
podjĊtych dziaáaĔ wsparciem mają zostaü objĊte przedsiĊbiorstwa (60 tys. w skali kraju),
które w ramach projektów ponadregionalnych zaplanują szkolenia dla swych
pracowników, oraz pracownicy (350 tys. osób w skali kraju), którzy podniosą swoje
kwalifikacje zawodowe w ramach owych szkoleĔ.
Zmiany gospodarcze w zróĪnicowany sposób wpáywają na rozwój regionów, co
w konsekwencji powodowaü moĪe negatywne skutki dla rynku pracy, powstaáe
w wyniku procesów adaptacyjnych przedsiĊbiorstw. Dla zmniejszenia tego ryzyka,
waĪnym jest wzmocnienie kompetencji kadr w zarządzaniu owymi procesami zmian,
przy jednoczesnym wsparciu samych przedsiĊbiorstw (czĊsto maáych firm nie staü jest
na zakup okreĞlonej usáugi), samorządów, a zwáaszcza pracowników. Wzrastający popyt
na szkolenia powinien wiĊc nie tylko odpowiadaü zapotrzebowaniom firm na rynku
regionalnym, ale wpisywaü siĊ takĪe w priorytety rozwoju regionu. Szczególne
znaczenie dla rozwoju kadr ma wiĊc pierwszy cel szczegóáowy Priorytetu VIII: „Rozwój
wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siáy roboczej”, który ma przynieĞü efekt w
postaci objĊcia wsparciem 140 tys. przedsiĊbiorstw, których pracownicy uczestniczyü
bĊdą w szkoleniach, i okoáo 200 tys. dorosáych pracowników, zaangaĪowanych w proces
podnoszenia lub nabywania nowych kwalifikacji. Zgodnie z zaáoĪeniami PO KL, wynik
ten zostanie osiągniĊty miĊdzy innymi poprzez realizacjĊ szkoleĔ specjalistycznych
i ogólnych dla pracowników i kadr zarządzających, nabywanie i podwyĪszanie
kwalifikacji pracowników, pomoc w wyborze nowego zawodu czy organizacjĊ staĪy
i szkoleĔ praktycznych.
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Summary
The main goal of structural policy of European Union is to enhance economic and social
coherence among member states. In social sphere the instrument of coherence policy is the
European Social Fund that allocates funds for undertakings connected with employment policy
and human resources development, especially undertakings in the area of vocational activation of
the unemployed and endangered of being unemployed, counteracting social exclusion, connected
with lifelong learning, staff advancement in economy and development of enterprise, vocational
activation of women. In Poland total amount of funds from ESF is directed to priorities of
Operational Programme Human Capital. In preparing this programme main role was played by
experiences of previous time of preparation, where those issues were achieved under priority 2 of
Integrated Operational Programme Regional Development, especially Sectoral Operational
Programme Human Resources Development (SOP HRD).
The main goal of this paper is to evaluate undertakings fulfilled in the competition scheme
of Action 2.3. SOP HRD, containing for example: characteristics of enterprises being supported,
motives of participation in projects, scope and kind of the ESF support, themes and evaluation of
training usefulness. Another goal is to point to current possibilities of funding undertakings from
the ESF, that through human resources development should warrant greater competiveness and
development of adaptive potential of enterprises.
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