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Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
dla rynku pracy w Polsce
W celu usuwania regionalnych nierównoœci gospodarczych Unia Europejska realizuje politykê
spójnoœci. Do jej najwa¿niejszych instrumentów nale¿¹ fundusze strukturalne. G³ównym celem
artyku³u jest ocena znaczenia funduszy strukturalnych dla sytuacji spo³eczno-gospodarczej polskich regionów, w szczególnoœci dla rynku pracy. Ocena polityki spójnoœci z punktu widzenia
doœwiadczeñ poszczególnych pañstw cz³onkowskich i Unii Europejskiej nie jest jednoznaczna.
Kontrowersje budz¹ zw³aszcza nieudane próby osi¹gniêcia g³ównego celu, tzn. spójnoœci
spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej. Nie oznacza to jednak negacji wyników licznych badañ,
które potwierdzaj¹ pozytywny wp³yw polityki spójnoœci na wzrost gospodarczy. Te i inne metody badawcze potwierdzaj¹ bowiem, ¿e fundusze strukturalne przyczyniaj¹ siê do wzrostu PKB
na mieszkañca oraz do ograniczenia bezrobocia. Metod¹ badawcz¹ jest analiza literatury przedmiotu. Podstaw¹ prowadzonych badañ by³y: dane statystyczne, dokumenty programowe, raporty i analizy, prawo oraz Ÿród³a wtórne prezentowane w ró¿nych opracowaniach. Ze wzglêdu na
obszernoœæ problematyki uwaga zosta³a skoncentrowana przede wszystkim na ocenie efektów
wykorzystania funduszy strukturalnych na rynku pracy w Polsce. W artykule odwo³ano siê równie¿ do wyników badañ w³asnych.

The role of the EU structural funds on the labour market in Poland
In order to remove regional economic disparities, the EU pursues a cohesion policy. Such policy is
justified economically and socially. It is however conditioned by the acceptance of an active role
of the European Union and the Member States in the economy. The pace of economic growth in
Poland in the recent years – bigger than the average in the EU – has contributed to the making up
for the part of a developing distance towards the rest of the Member States. The cohesion policy
has influenced this process. The main aim of the article is to evaluate of the role of the EU structural funds in the stimulation of the social-economic development of Poland, in particular its impact on the labour market. The evaluation of the cohesion policy from the point of view of
experiences of individual Member States and the European Union is not explicit. What is especially controversial here, are unsuccessful attempts to reach the main goal which is the social, economic and territorial cohesion. It does not mean the negation of the outcomes of numerous
researches which indicate a positive influence of the cohesion policy on the economic growth.
Those and other research methods confirm however that structural funds contribute to an increase of GDP per capita as well as to a reduction of unemployment. The research method is an
analysis of the literature related to the subject.
Keywords: EU structural funds, cohesion policy, regional development
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Wprowadzenie
W celu usuwania regionalnych nierównoœci gospodarczych Unia Europejska
(UE) realizuje politykê spójnoœci. Ocena polityki spójnoœci nie jest jednoznaczna.
Kontrowersje budz¹ zw³aszcza nieudane próby osi¹gniêcia g³ównego celu, tzn.
spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej.
Tematem do dyskusji pozostaje równie¿ równowaga pomiêdzy równoœci¹
a efektywnoœci¹. Kluczow¹ kwesti¹ jest odpowiedŸ na pytania kogo i w jaki sposób wspieraæ. Czy pomoc powinna byæ kierowana do obszarów, które gwarantuj¹
najwiêksz¹ wartoœæ dodan¹? Czy priorytetem powinno byæ wyrównywanie szans
i wspieranie najubo¿szych? Obecnie polityka spójnoœci stara siê ³¹czyæ oba cele.
Jednak przy ograniczonych œrodkach i rosn¹cych dysproporcjach dzia³ania te s¹
nieskuteczne.
Jednym z trzech kluczowych instrumentów unijnej polityki spójnoœci jest Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS), który jest g³ównym Ÿród³em finansowania
projektów wspieraj¹cych rynek pracy1. Adresatami pomocy s¹ przede wszystkim
osoby fizyczne, defaworyzowane na rynku pracy oraz zagro¿one wykluczeniem
spo³ecznym.
Beneficjentami Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce s¹ g³ównie
jednostki sektora finansów publicznych, podmioty niepubliczne, organizacje pozarz¹dowe oraz przedsiêbiorcy. Jednak kluczow¹ rolê w kreowaniu polityki zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym odgrywaj¹ publiczne s³u¿by
zatrudnienia.
St¹d skoncentrowano siê na charakterystyce i ocenie funkcjonowania instytucji rynku pracy w œwietle wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Przes³ank¹
do podjêcia tej problematyki by³y niejednoznaczne opinie co do skutecznoœci
i efektywnoœci wykorzystania œrodków unijnych na rynku pracy, w szczególnoœci
w ramach projektów systemowych powiatowych urzêdów pracy.
Dlatego g³ównym celem artyku³u jest ocena znaczenia funduszy strukturalnych dla sytuacji spo³eczno-gospodarczej polskich regionów, w szczególnoœci dla
rynku pracy, w tym ocena dzia³alnoœci urzêdów pracy w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdzia³ania bezrobociu w œwietle projektów systemowych
wspó³finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
(PO KL). Podstaw¹ prowadzonych badañ by³a analiza publikacji naukowych, danych statystycznych, dokumentów i aktów prawnych oraz wyniki badañ ewaluacyjnych i badañ w³asnych.

1

Pozosta³e to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójnoœci.
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1. Regionalne dysproporcje gospodarcze
Zasadniczym czynnikiem, który bezpoœrednio wp³ywa na procesy konwergencji i polaryzacji regionalnej, jest wzrost gospodarczy. Jego tempo i dynamika
decyduj¹ o poziomie rozwoju poszczególnych obszarów, a tym samym o pog³êbianiu lub niwelowaniu dysproporcji spo³eczno-gospodarczych w skali regionów
i pañstw.
Do pocz¹tku lat 80. XX w. dominowa³a teoria wzrostu, oparta na neoklasycznym modelu funkcjonowania gospodarki, z którego wynika³a tendencja do konwergencji ekonomicznej i zmniejszania siê dystansu w rozwoju pomiêdzy
krajami bogatymi i biednymi. Ekonomia neoklasyczna zak³ada³a, ¿e swobodnie
dzia³aj¹cy rynek w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i miêdzynarodowej prowadzi do efektywnej alokacji i wykorzystania czynników produkcji, a wiêc zapewnia wzrost gospodarczy i podnoszenie siê poziomu dobrobytu oraz sprzyja konwergencji.
Odmienny punkt widzenia na czynniki wzrostu gospodarczego maj¹ zwolennicy tzw. nowych teorii wzrostu, które pojawi³y siê w latach 80. XX w. R. Barro,
X. Sala-i-Martin, R. Lucas, P. Romer kluczow¹ rolê przypisali akumulacji wiedzy
i postêpowi technologicznemu o charakterze endogenicznym. Tym samym uznali, ¿e oba czynniki nie podlegaj¹ prawu malej¹cych przychodów. Zmiany technologiczne wynikaj¹ bezpoœrednio z badañ i rozwoju oraz z innowacji, których
rezultaty s¹ wdra¿ane w praktyce [Gawlikowska-Hueckel, 2003].
Zdolnoœæ poszczególnych regionów do tworzenia i absorpcji nowych technologii mo¿e decydowaæ o tempie wzrostu gospodarczego, a tym samym o pog³êbianiu
lub niwelowaniu ró¿nic miêdzyregionalnych. W modelach wzrostu endogenicznego kapita³ ludzki i akumulacja wiedzy zwiêkszaj¹ produktywnoœæ innych zasobów. Szczególne miejsce zajmuje postêp technologiczny. Takie podejœcie pozwala
na przyjêcie okreœlonych wytycznych pod adresem polityki ekonomicznej, w tym
polityki regionalnej. Nowe teorie wzrostu sugeruj¹ oddzia³ywanie pozytywnych
efektów zewnêtrznych, które podlegaj¹ procesowi „rozlewania siê” (spillover). Potencjalne podporz¹dkowanie instrumentów i obszarów wsparcia polityki regionalnej czynnikom wskazanym przez nowe teorie mo¿e byæ szans¹ na rozwój
gospodarczy w regionach.
Czy istniej¹ zatem mechanizmy gospodarcze, które mog¹ prowadziæ do
zmniejszania dysproporcji w rozwoju miêdzy regionami? Zdaniem zwolenników
teorii wzrostu endogenicznego, która stanowi obecnie g³ówn¹ szko³ê rozwa¿añ
nad problematyk¹ wzrostu gospodarczego, odpowiedŸ jest twierdz¹ca. Modele
endogeniczne uzale¿niaj¹ tempo wzrostu od dwóch czynników: postêpu technicznego i zasobów kapita³u (fizycznego i ludzkiego). A zatem wzrost gospodarczy
zale¿y od zdolnoœci gospodarki do uczenia siê, a polityka gospodarcza, s³u¿¹ca
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wzrostowi zasobów kapita³u fizycznego, ludzkiego i wiedzy prowadzi do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i zmniejszania ró¿nic miêdzy obszarami, w tym tak¿e sprzyja poprawie sytuacji na rynku pracy.

2. Polityka spójnoœci i fundusze strukturalne Unii Europejskiej
W celu usuwania regionalnych nierównoœci gospodarczych Unia Europejska
realizuje politykê spójnoœci. Do jej najwa¿niejszych przes³anek nale¿¹ efektywnoœæ i równoœæ [Pelkmans, 1997, s. 255–256].
Efektywnoœæ jest argumentem o charakterze ekonomicznym. Regionalne nierównoœci gospodarcze przyczyniaj¹ siê do niew³aœciwego wykorzystania czynników produkcji. Instrumenty polityki spójnoœci poprzez mechanizm redystrybucji
sprzyjaj¹ usuwaniu barier w rozwoju. Wówczas zasoby bezczynne lub Ÿle wykorzystane mog¹ zostaæ zagospodarowane lub bardziej wydajnie uczestniczyæ
w procesie produkcji. W ten sposób polityka spójnoœci przyczynia siê do efektywniejszej alokacji zasobów, a tym samym do wzrostu dobrobytu na poziomie
pañstw i regionów.
Równoœæ jest przes³ank¹ natury spo³ecznej. Koncepcja integracji europejskiej
zak³ada m.in. solidarnoœæ i spójnoœæ spo³eczn¹, zgodnie z którymi nadmierne dysproporcje w poziomie ¿ycia nie s¹ akceptowane. Mo¿na zatem przyj¹æ pewne minimalne, równe standardy dostêpu do dóbr publicznych. Obszary, które nie s¹
w stanie ich same osi¹gn¹æ, otrzymuj¹ dodatkowe wsparcie poprzez mechanizm
redystrybucji dochodów. Œrodki te maj¹ przyczyniæ siê do poprawy warunków
¿ycia oraz do wyrównywania szans mieszkañców regionów objêtych wparciem.
W ten sposób uzasadnia siê wydatki na realizacjê dzia³añ w celu usuwania nierównoœci pomiêdzy grupami spo³ecznymi, regionami i pañstwami [Molle, 2000,
s. 442–443; Marsza³ek (red.), 2004, s. 226–227].
Polityka spójnoœci znajduje zatem uzasadnienie ekonomiczne i spo³eczne.
Mechanizm polityki spójnoœci opiera siê g³ównie na transferach, a zatem istot¹
polityki spójnoœci jest redystrybucja dochodów w celu wspierania wybranych obszarów oraz grup spo³ecznych wykluczonych lub zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym.
Do g³ównych Ÿróde³ finansowania polityki spójnoœci UE zalicza siê Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS)
oraz Fundusz Spójnoœci (Kohezji). Dwa pierwsze nazywane s¹ funduszami strukturalnymi. Ze wzglêdu na temat artyku³u dalsza czêœæ rozwa¿añ dotyczyæ bêdzie
g³ównie EFS.
Europejski Fundusz Spo³eczny finansuje wspieranie integracji spo³ecznej,
w tym poprawê dostêpu do zatrudnienia osób bêd¹cych w trudnej sytuacji na
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rynku pracy oraz zmniejszenie dysproporcji w zatrudnieniu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. EFS wspiera regiony objête celem pierwszym
(Konwergencja) i drugim (Konkurencyjnoœæ regionalna i zatrudnienie) polityki spójnoœci UE. Podobnie jak w przypadku EFRR, katalog dzia³añ objêtych pomoc¹ jest
bardzo obszerny i obejmuje m.in.: zwiêkszanie zdolnoœci adaptacyjnych pracowników, kszta³cenie, zwiêkszanie dostêpu do zatrudnienia, wsparcie dla instytucji
rynku pracy, inicjowanie wspó³pracy oœrodków badawczo-rozwojowych, szkó³
wy¿szych i przedsiêbiorstw oraz rozwój potencja³u ludzkiego w dziedzinie badañ
i innowacji [Rozporz¹dzenie (WE) nr 1081/2006…, 2006].

3. Ocena wp³ywu funduszy strukturalnych UE na polsk¹
gospodarkê i na rynek pracy
Polska jest w latach 2007–2013 najwiêkszym beneficjentem polityki spójnoœci
UE (ok. 20% jej bud¿etu), zastêpuje na tym miejscu Hiszpaniê, która od 1989 r.
by³a liderem w wykorzystaniu dotacji unijnych. W programowaniu funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójnoœci na lata 2004–2006 kraj nasz móg³ wykorzystaæ (do koñca 2008 r.) ponad 12,8 mld EUR. W ramach perspektywy finansowej
na lata 2007–2013 Polska uzyska ponad 67 mld EUR. Oznacza to, ¿e ³¹cznie ze œrodkami krajowymi, œrednioroczny poziom nak³adów na politykê spójnoœci wyniesie
ok. 5% PKB2.
Z raportów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, ¿e w latach 2004–
2008 wp³yw polityki spójnoœci na sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ regionów
w Polsce by³ stosunkowo niewielki, g³ównie ze wzglêdu na szczup³oœæ œrodków
oraz harmonogram ich wydatkowania. Od 2008 r. zwiêkszy³o siê jej oddzia³ywanie na wzrost gospodarczy, aktywnoœæ inwestycyjn¹ i rynek pracy w Polsce. Najwiêksze efekty s¹ oczekiwane dopiero w latach 2013–2015. Ponadto w najbli¿szych kilku latach efekt popytowy zostanie wzmocniony efektem poda¿owym.
Przyczyni siê to do zwiêkszenia si³y oddzia³ywania polityki spójnoœci na tempo
wzrostu gospodarczego. W 2013 r. dynamika PKB ma byæ o 0,8–1,1 pkt proc. wy¿sza
dziêki wykorzystaniu œrodków unijnych.
Inwestycje infrastrukturalne oraz bezpoœrednie wsparcie dla przedsiêbiorstw
przyczyniaj¹ siê do o¿ywienia aktywnoœci inwestycyjnej w Polsce. Szacuje siê, ¿e
w latach 2013–2014 nak³ady brutto na œrodki trwa³e mog¹ byæ wiêksze nawet o ok.
23%. Polityka spójnoœci mo¿e przyczyniæ siê równie¿ do zmian strukturalnych
w gospodarce. Oczekiwany jest przede wszystkim wzrost udzia³u sektora II
(przemys³ i budownictwo) w tworzeniu wartoœci dodanej brutto w relacji do sektora I (rolnictwo) i sektora III (us³ugi) [Wp³yw polityki spójnoœci… 2010].
2

Na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl).
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Jak wspomniano wczeœniej, w latach 2004–2010 wp³yw funduszy unijnych na
polsk¹ gospodarkê by³ stosunkowo niewielki. Pewn¹ poprawê zaobserwowano
w latach 2009–2010 i wi¹za³o siê to przede wszystkim z kumulacj¹ p³atnoœci w ramach NPR oraz ze stopniowym uruchamianiem nowych programów. Zgodnie
z wynikami prognoz, najwiêkszy wp³yw funduszy unijnych na wzrost gospodarczy, aktywnoœæ inwestycyjn¹ i rynek pracy oczekiwany jest w latach 2013–2015.
Wykorzystanie funduszy europejskich doprowadzi³o w 2010 r. wed³ug modeli MaMoR3 i Hermin do wzrostu wskaŸnika zatrudnienia osób w wieku 15–64 lata
o 0,7–1,2 pkt proc., zwiêkszenia liczby pracuj¹cych o 188–315 tys. osób i spadku
stopy bezrobocia o 1,1–1,8 pkt proc. w stosunku do scenariusza bez funduszy UE.
W latach 2013–2015 wskaŸniki te maj¹ kszta³towaæ siê zdecydowanie lepiej. Zatrudnienie powinno wzrosn¹æ o 1,6–1,7 pkt proc., bezrobocie natomiast zmniejszyæ siê o 2,4–2,7 pkt proc. Szacuje siê, ¿e liczba pracuj¹cych mo¿e byæ wiêksza
nawet o 450 tys. osób w porównaniu ze scenariuszem bez dotacji unijnych.
Prognozy oparte na modelu EuImpactModIII s¹ jeszcze bardziej optymistycz3
ne . Wynika z nich, ¿e pozytywne efekty wp³ywu funduszy unijnych na rynek
pracy bêd¹ najwiêksze w 2013 r. Wówczas stopa zatrudnienia powinna byæ wy¿sza o 5,2 pkt proc., bezrobocie ni¿sze o 3,5 pkt proc., a liczba pracuj¹cych o 1356
tys. osób [Wp³yw polityki spójnoœci…, 2011].
Obserwuj¹c dynamikê wykorzystania funduszy unijnych w Polsce, nale¿y
przychyliæ siê do opinii autorów trzeciego z prezentowanych modeli, którzy
twierdz¹, ¿e kumulacji pozytywnych efektów wydatkowania œrodków unijnych
mo¿na spodziewaæ siê raczej w 2013 r. ni¿ w latach kolejnych. Niemniej jednak
prezentowana skala oddzia³ywania wydaje siê zbyt optymistyczna, zw³aszcza
w œwietle bie¿¹cych problemów gospodarczych. Ponadto liczne badania ewaluacyjne, maj¹ce wymiar mikroekonomiczny, wskazuj¹ na mniejsze ni¿ mo¿na by³o
oczekiwaæ efekty unijnych projektów w zakresie promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia.
Najwiêkszych pozytywnych rezultatów mo¿na oczekiwaæ w województwie
lubuskim oraz w regionach Polski Wschodniej ze wzglêdu na wartoœæ dotacji celowych w tym obszarze. Niewiele mniejszych efektów spodziewamy siê w województwie ³ódzkim.
Analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pokazuj¹ równie¿ pozytywny
wp³yw dotychczas realizowanych projektów na: innowacyjnoœæ polskiej gospodarki; konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw, w szczególnoœci mikro, ma³ych i œrednich;
edukacjê, w tym wyrównywanie szans; rozwój infrastruktury transportowej. Warto równie¿ wspomnieæ o pozytywnych trendach w strukturze zatrudnienia,
3 Na podstawie badañ ewaluacyjnych z wykorzystaniem trzech modeli ekonometrycznych: MaMor3 (IBnGR), EuImpactMod III (Instytut Badañ Strukturalnych), Hermin HPL5 (DG Regio/ WARR),
opracowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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o skokowym zwiêkszeniu rozmiarów inwestycji publicznych, o decentralizacji
oraz wzmocnieniu finansowym i organizacyjnym jednostek samorz¹du terytorialnego. Projekty unijne realizowane w Polsce generuj¹ równie¿ korzyœci dla
podmiotów zagranicznych, g³ównie z pañstw cz³onkowskich UE [Efekty polityki
spójnoœci…, 2009].
Tabela 1. Wp³yw funduszy unijnych na wskaŸnik zatrudnienia w regionach
Województwo

Przeciêtnie w roku w grupie wiekowej 15–64 w pkt proc.
2010

2004–2015

Dolnoœl¹skie

0,6

0,5

Kujawsko-pomorskie

0,5

0,6

Lubelskie

0,6

0,9

Lubuskie

1,4

1,1

£ódzkie

1,0

0,9

Ma³opolskie

0,6

0,7

Mazowieckie

0,4

0,3

Opolskie

0,7

0,7

Podkarpackie

0,7

0,8

Podlaskie

0,7

0,9

Pomorskie

1,0

0,8

Œl¹skie

0,8

0,7

Œwiêtokrzyskie

0,6

0,8

Warmiñsko-Mazurskie

0,7

0,9

Wielkopolskie

0,8

0,6

Zachodniopomorskie

1,2

0,8

ród³o: Opracowano na podstawie raportu [Wp³yw funduszy europejskich… 2010].

Doœwiadczenia okresu przedakcesyjnego oraz programowania 2004–2006 pozwoli³y na wypracowanie doœæ sprawnego systemu wykorzystywania instrumentów polityki spójnoœci. G³ówne jego niedoskona³oœci dotycz¹ procedur, które s¹
skomplikowane i d³ugotrwa³e. Przyczyniaj¹ siê zatem do wzrostu kosztów
obs³ugi ca³ego systemu. Problemem polityki spójnoœci jest równie¿ prymat kontroli nad efektywnoœci¹. Bariery w dostêpie do œrodków unijnych zwi¹zane s¹
z przepisami, które nie wynikaj¹ z zasad polityki spójnoœci, lecz z innych obszarów, np. ochrony œrodowiska, zamówieñ publicznych, pomocy publicznej. Prowadzi to do sytuacji, w których czêsto prawid³owoœæ zastosowanych procedur
jest istotniejsza od merytorycznego zakresu projektu.
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4. Projekty systemowe powiatowych urzêdów pracy
Beneficjentami Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce s¹ g³ównie
jednostki sektora finansów publicznych, podmioty niepubliczne, organizacje pozarz¹dowe oraz przedsiêbiorcy. Jednak kluczow¹ rolê w kreowaniu polityki zatrudnienia odgrywaj¹ publiczne s³u¿by zatrudnienia. Najwa¿niejsze zadania
dotycz¹ce promocji zatrudnienia i przeciwdzia³ania bezrobociu ustawodawca powierzy³ administracji samorz¹dowej na szczeblu województwa i powiatu. Za bezpoœredni¹ obs³ugê osób bezrobotnych oraz ich aktywizacjê zawodow¹ i spo³eczn¹
odpowiadaj¹ samorz¹dy powiatów, w szczególnoœci powiatowe urzêdy pracy
(PUP).
Projekty systemowe polegaj¹ na realizacji zadañ okreœlonych w ustawach,
g³ównie przez jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem przyjêcia
projektu do realizacji jest jego zgodnoœæ z odpowiednim planem dzia³ania oraz
wytycznymi w zakresie realizacji projektów systemowych. G³ównymi beneficjentami projektów systemowych na poziomie regionalnym s¹ publiczne s³u¿by zatrudnienia oraz instytucje pomocy spo³ecznej.
Projekty systemowe powiatowych urzêdów pracy s¹ realizowane w ramach
dzia³ania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, wspó³finansowanego ze
œrodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. S¹ one nadzorowane przez wojewódzkie urzêdy pracy lub urzêdy marsza³kowskie, które pe³ni¹
funkcje instytucji poœrednicz¹cych lub instytucji wdra¿aj¹cych (instytucji poœrednicz¹cych drugiego stopnia). W ramach projektu systemowego finansowane s¹
instrumenty i us³ugi rynku pracy wymienione w ustawie [ustawa z 20.04.2004 r.
o promocji zatrudnienia…].

5. Ocena projektów systemowych powiatowych urzêdów pracy4
Na pocz¹tku nale¿y podkreœliæ, ¿e doœæ powszechna bardzo negatywna ocena
skutecznoœci projektów systemowych powiatowych urzêdów pracy wydaje siê
nieuzasadniona. Œwiadczy o tym m.in. jeden ze wskaŸników, tj. udzia³ osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, które podjê³y pracê w okresie do 6 miesiêcy po
zakoñczeniu udzia³u w projekcie. W 2010 r. wyniós³ on dla dzia³ania systemowego 6.1.3 PO KL 47% i by³ wy¿szy ni¿ w ca³ym VI priorytecie (45%). Warto równie¿
dodaæ, ¿e w 2010 r. pracowa³o lub prowadzi³o w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
4 Podrozdzia³ opracowano na podstawie raportu koñcowego z badania ewaluacyjnego pt. Ocena
jakoœci projektów… 2011, innych badañ ewaluacyjnych dla MRR oraz badañ w³asnych w ramach projektu
„Kapita³ ludzki i spo³eczny jako czynniki rozwoju regionu ³ódzkiego”, wspó³finansowanego ze œrodków
UE w ramach EFS. Projekt zosta³ zrealizowany przez zespó³ pracowników z U£ w latach 2010–2012.
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54% osób, które w 2009 r. wziê³y udzia³ w projektach systemowych powiatowych
urzêdów pracy. Jednak jedynie 41% z nich uwa¿a, ¿e podjêcie zatrudnienia lub
za³o¿enie firmy by³o wynikiem udzia³u w projekcie.
Odbiorcami projektów systemowych nie s¹ jednak wszyscy bezrobotni. Dodatkowe wsparcie ³¹cznie w latach 2009 i 2010 otrzyma³o blisko 315 tys. osób, tj.
7,08% bezrobotnych w 2009 r. i 9,26% w 2010 r. Projekty systemowe nie ró¿ni¹ siê
jednak zasadniczo od „normalnej” aktywnoœci PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wsparcie jest bowiem ograniczone do instrumentów
wskazanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jedyn¹ zatem zasadnicz¹ ró¿nic¹, któr¹ wprowadzi³y projekty systemowe jest
zwiêkszenie skali prowadzonych dzia³añ aktywizuj¹cych dziêki wiêkszym œrodkom dostêpnym w powiatach.
Urzêdy pracy, realizuj¹c projekty systemowe, s¹ zatem niezwykle ograniczone w porównaniu z beneficjentami projektów konkursowych, którzy mog¹ elastycznie dobieraæ formy i metody wsparcia oraz kszta³towaæ przebieg projektu.
Projekty systemowe sprowadzaj¹ siê w³aœciwie do realizacji zadañ ustawowych
w nieco innej formule i z dodatkowymi obowi¹zkami formalnymi, które wynikaj¹
ze specyfiki projektów unijnych, np. wnioski o p³atnoœæ, sprawozdawczoœæ, informacja i promocja, kwalifikowalnoœæ.
Projekty wspó³finansowane z EFS wyró¿nia od pozosta³ych dzia³añ PUP
niew¹tpliwie wiêksze ukierunkowanie wsparcia na wybrane grupy docelowe, tj.
na osoby znajduj¹ce siê w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49
ustawy). Obecnie s¹ to przede wszystkim osoby do 25. roku ¿ycia, czêsto z wy¿szym wykszta³ceniem. Pewnym problemem jest tutaj dobór konkretnych osób do
projektów. Urzêdy pracy, maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ spe³nienia okreœlonych wskaŸników rezultatu, zazwyczaj kieruj¹ do udzia³u w projektach klientów,
którzy rokuj¹ najwiêksze szanse na podjêcie zatrudnienia w krótkim okresie. Natomiast osobom w rzeczywiœcie trudnej sytuacji oferuj¹ podstawow¹ pomoc w ramach Funduszu Pracy. Ponadto w ramach projektów systemowych realizuje siê
jedynie tzw. aktywne instrumenty. Zatem nie s¹ to np. zasi³ki dla bezrobotnych.
Wszystko to mo¿e powodowaæ, ¿e statystycznie skutecznoœæ interwencji w ramach projektów systemowych jest wiêksza ni¿ œrednia dla ogólnej dzia³alnoœci
powiatowych s³u¿b zatrudnienia.
Kolejnym kryterium oceny skutecznoœci projektów systemowych PO KL
w porównaniu z innymi dzia³aniami w tym programie jest podzia³ œrodków. Warto zwróciæ uwagê, ¿e na dzia³anie 6.1.3 przeznaczono ok. 12% alokacji ca³ego PO
KL. Z tych œrodków realizuje siê obecnie 346 umów ramowych. Jest to znacz¹cy
udzia³, je¿eli weŸmiemy pod uwagê, ¿e PO KL obejmuje ok. 70 dzia³añ skierowanych do ró¿nych beneficjentów na ró¿ne cele.
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Na ocenê efektywnoœci wp³ywa zarz¹dzanie projektami systemowymi. W odniesieniu do specyfiki projektów systemowych PUP nale¿y zwróciæ uwagê na
dwie kwestie. Po pierwsze, powiatowe urzêdy pracy w wiêkszoœci dysponuj¹ wykwalifikowan¹ i doœwiadczon¹ kadr¹, która zna zarówno specyfikê funkcjonowania i obowi¹zki publicznych s³u¿b zatrudnienia, jak i zasady przygotowywania
i realizacji projektów unijnych. Wynika to m.in. ze standardów obowi¹zuj¹cych
w publicznych s³u¿bach zatrudnienia oraz z faktu, ¿e jako jedne z pierwszych realizowa³y one podobne projekty w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich od
2004 r. Z drugiej strony, ze wzglêdu na ograniczenia wynikaj¹ce z zasad finansowania projektów systemowych, dodatkowe obowi¹zki nie s¹ zazwyczaj dodatkowo wynagradzane, a znaczn¹ czêœæ kosztów zarz¹dzania projektem ponosi
samorz¹d. Zatem pracownicy realizuj¹cy projekty s¹ w trudniejszej sytuacji ni¿
kadra projektów komercyjnych (ni¿sze wynagrodzenia, gorsze warunki pracy,
mniejsze zespo³y projektowe, gorsze wyposa¿enie) przy podobnym zakresie obowi¹zków. St¹d wynika du¿a rotacja pracowników i odp³yw doœwiadczonych
osób do sektora prywatnego.
Na jakoœæ i efektywnoœæ projektów systemowych ma wp³yw wspó³praca z
podmiotami zewnêtrznymi. Badania ewaluacyjne wskazuj¹ na pewne niedostatki w tym zakresie. Powiatowe urzêdy pracy w wiêkszoœci przygotowuj¹ i realizuj¹
projekty oparte na w³asnych danych, analizach i wiedzy. Wydaje siê jednak uzasadnione zintensyfikowanie wspó³pracy z innymi instytucjami.
Lista utrudnieñ wskazywanych przez beneficjentów projektów systemowych
jest d³uga. Ich wyeliminowanie mo¿e przyczyniæ siê do poprawy efektywnoœci
projektów i do ich wiêkszej skutecznoœci. Najwiêksze problemy wynikaj¹ z wytycznych i procedur projektowych, a nie z przepisów prawa czy te¿ ze specyfiki rynku
pracy. Zatem ich zmiana nie jest kosztowna ani trudna. Wymaga jedynie doprecyzowania niektórych wytycznych, a przede wszystkim ich uproszczenia lub
ca³kowitego zniesienia. W zgodnej opinii ekspertów obecna sytuacja nie sprzyja
osi¹ganiu wymiernych efektów. Istnieje bowiem prymat procedur i kontroli nad
merytorycznym wymiarem projektów. Bezwarunkowo d¹¿y siê do g³ównego
celu, którym jest wydatkowanie 100% alokacji.
Do najwa¿niejszych problemów formalnych nale¿y zaliczyæ:
1) brak spójnoœci wytycznych oraz ich czêste zmiany,
2) niejednoznaczne zapisy i zmieniaj¹ce siê interpretacje,
3) skomplikowan¹ i d³ugotrwa³¹ procedurê przekazywania i rozliczania œrodków,
4) nieadekwatne do potrzeb i praktyki zasady kwalifikowania wydatków,
5) niedopasowanie wielkoœci wsparcia do potrzeb,
6) nieodpowiednie wskaŸniki oraz kryteria doboru uczestników,
7) techniczne i merytoryczne elementy systemu sprawozdawczoœci,
8) zasady finansowania kosztów zarz¹dzania oraz dodatkowe obowi¹zki z nich
wynikaj¹ce,
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9) liczne dodatkowe wymogi formalne niezwi¹zane z merytoryczn¹ czêœci¹ projektu,
10) nie zawsze kompetentn¹ pomoc opiekunów projektów w instytucjach poœrednicz¹cych,
11) niewystarczaj¹ce zasoby kadrowe instytucji poœrednicz¹cych do potrzeb
obs³ugi projektów systemowych,
12) brak specjalistycznego wsparcia dla zespo³ów projektowych, zw³aszcza w zakresie prawa UE, prawa podatkowego, pomocy publicznej i zamówieñ publicznych oraz specyfiki tych zagadnieñ w kontekœcie projektów systemowych.
Efekty projektów systemowych zale¿¹ nie tylko od realizatorów, ale równie¿
od uczestników. W latach 2007–2011 ponad 538 tys. osób skorzysta³o z projektów
systemowych PUP, z czego ok. 472 tys. osób zakoñczy³o udzia³ zgodnie z zaplanowanym programem. Wœród uczestników dominowa³y osoby do 25 roku ¿ycia
(44%). Wykszta³cenie przeciêtnego uczestnika równie¿ by³o zdecydowanie wy¿sze ni¿ przeciêtne w ca³ej populacji bezrobotnych w Polsce. Wœród mieszkañców
miast 17% uczestników posiada³o wykszta³cenie wy¿sze, natomiast wœród mieszkañców wsi – 13%. Wœród wszystkich bezrobotnych jedynie ok. 10% posiada wy¿sze wykszta³cenie. Jednoczeœnie w projektach wyj¹tkowo rzadko bior¹ udzia³
osoby s³abo wykszta³cone lub bez kwalifikacji. Jak wspomniano wczeœniej, mo¿e
to wynikaæ z obawy przed tzw. „trudnym klientem” w projekcie i jego dyscyplinowaniem co do okreœlonych wymagañ formalnych (obecnoœæ, egzaminy, kontynuowanie udzia³u w poszczególnych etapach projektu, trwa³oœæ efektów).
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e osoby d³ugotrwale bezrobotne maj¹ zbyt ma³y
udzia³ w projektach w stosunku do ich udzia³u w ca³ej populacji bezrobotnych
w Polsce. Relacja ta w Polsce wynosi³a œrednio 50%.
Wa¿nym problemem jest dostêpnoœæ projektów systemowych dla potencjalnych zainteresowanych. Mo¿na tutaj zauwa¿yæ dwie podstawowe bariery. Po
pierwsze, wœród uczestników przewa¿aj¹ mieszkañcy miast (57%). Nale¿y zatem
podj¹æ dzia³ania u³atwiaj¹ce udzia³ osobom zamieszkuj¹cym obszary wiejskie,
np. poprzez informacjê i promocjê oraz u³atwienia komunikacyjne. Po drugie, istnieje problem osób bezrobotnych, które trwale opiekuj¹ siê osobami zale¿nymi
(dzieci, osoby starsze). Nale¿y zatem zwiêkszyæ œrodki na opiekê nad ich podopiecznymi podczas trwania projektu. Istnieje równie¿ potrzeba dofinansowania takiej pomocy w pierwszym okresie po rozpoczêciu pracy, np. przez pierwsze
6 miesiêcy.
Wady projektów systemowych wynikaj¹ równie¿ z winy uczestników. Obecnie najwiêkszym problemem jest rotacja grupy docelowej. W latach 2007–2011 odsetek osób, które nie ukoñczy³y udzia³u w projekcie zgodnie z zaplanowanym
programem i harmonogramem wyniós³ 7%. Najczêœciej wycofuj¹ siê osoby m³ode
oraz osoby z niskim wykszta³ceniem. Bardzo czêsto rezygnuj¹ uczestnicy sta¿y,
którzy podejmuj¹ prace dorywcze i sezonowe.
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Do najczêœciej stosowanych form wsparcia w projektach systemowych nale¿¹: sta¿e i praktyki zawodowe, szkolenia, jednorazowe œrodki na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej, przygotowanie zawodowe doros³ych, prace interwencyjne oraz doposa¿enie stanowiska pracy. Ich ocena równie¿ nie jest jednoznaczna.
Sta¿e i praktyki zawodowe s¹ jednym z najczêœciej stosowanych instrumentów
w projektach systemowych. Ocena tej formy pomocy wœród uczestników jest bardzo wysoka. Zdecydowana wiêkszoœæ sta¿ystów jest zdania, ¿e wsparcie to przyczyni³o siê do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Niezwykle popularnym
instrumentem aktywizuj¹cym, stosowanym w projektach systemowych, s¹ jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Blisko co pi¹ty uczestnik projektów systemowych skorzysta³ z tej formy pomocy. Istnieje wœród nich
doœæ powszechna opinia, ¿e jest to najskuteczniejszy instrument wsparcia na rynku pracy. Znacznie gorzej postrzegane s¹ szkolenia. Uwagi krytyczne dotycz¹
m.in. niedopasowania tematyki do potrzeb rynku pracy oraz ich niskiej jakoœci
merytorycznej i organizacyjnej. Pozosta³e formy wsparcia ciesz¹ siê mniejszym
zainteresowaniem osób bezrobotnych i pracodawców.
Przedstawione powy¿ej wyniki analiz, przeprowadzone m.in. na podstawie
badañ ewaluacyjnych projektów systemowych PUP w Polsce, znajduj¹ potwierdzenie w badaniach bezpoœrednich zrealizowanych w regionie ³ódzkim. Badania
kwestionariuszowe przeprowadzone we wszystkich powiatach w województwie
utwierdzaj¹ w przekonaniu o pozytywnym wp³ywie œrodków unijnych na rynek
pracy, aczkolwiek wskazuj¹ na wady systemu zwi¹zane m.in. z organizacj¹,
zarz¹dzaniem i finansowaniem projektów systemowych wspieraj¹cych zatrudnienie [Œwierkocki, 2012].

Podsumowanie
Zasadniczym celem polityki spójnoœci jest zmniejszenie dysproporcji rozwojowych miêdzy poszczególnymi czêœciami UE, zwiêkszenie konkurencyjnoœci
regionów oraz rozwi¹zywanie strukturalnych problemów ekonomicznych i spo³ecznych. Jej instrumentami s¹ fundusze strukturalne. Ich wydatkowanie opiera siê
na okreœlonych zasadach i w ramach przyjêtych celów.
Ocena unijnej polityki spójnoœci nie jest ³atwa. Trzeba bowiem oddzieliæ jej
wp³yw od innych czynników oddzia³uj¹cych na sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹
regionów. Generalnie, badania empiryczne, przeprowadzone tak¿e w Polsce, potwierdzaj¹, ¿e fundusze strukturalne przyczyniaj¹ siê do dynamizacji gospodarki,
wzrostu zatrudnienia, lecz ich wp³yw na dysproporcje gospodarcze, spo³eczne
i terytorialne jest nieznaczny. Ich efekty zale¿¹ nie tylko od wielkoœci przyznanych œrodków, lecz tak¿e od ich przeznaczenia oraz potencja³u wyjœciowego be-
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neficjenta. Wiêkszoœæ badañ i analiz, w tym tak¿e dotycz¹cych polskich regionów,
wskazuje jednak na pozytywny wp³yw programów polityki spójnoœci na wzrost
gospodarczy, sytuacjê na rynku pracy oraz na inne wskaŸniki ekonomiczne. Ma
ona jednak wiele niedoskona³oœci.
Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach w Polsce, wiêksze ni¿ przeciêtne w UE, przyczyni³o siê do nadrobienia czêœci dystansu rozwojowego wzglêdem pozosta³ych pañstw cz³onkowskich. Pewien udzia³ w tym procesie mia³a
unijna polityka spójnoœci. Jednak, co warto podkreœliæ, nap³yw funduszy strukturalnych i innych instrumentów nie by³ w stanie zahamowaæ pog³êbiania siê ró¿nic
spo³eczno-gospodarczych miêdzy regionami w Polsce.
Polityka spójnoœci przyczyni³a siê m.in. do zahamowania spadku, a w ostatnim okresie do wzrostu wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej. Zmianie uleg³a
tak¿e struktura zatrudnienia. Spadek odnotowano w rolnictwie, a wzrost
w us³ugach. Mimo ¿e obecne wskaŸniki rynku pracy nie s¹ w pe³ni zadowalaj¹ce
to mo¿na w ostatnich latach odnotowaæ kilka sukcesów. W latach 2004–2009
w Polsce by³ najszybszy spadek stopy bezrobocia w UE (o 11,5 pkt proc.) oraz najwiêkszy spadek odsetka osób d³ugotrwale bezrobotnych. Uda³o siê równie¿ ograniczyæ odsetek bezrobotnej m³odzie¿y.
Ocena projektów systemowych powiatowych urzêdów pracy i ich wp³ywu
na rynek pracy w Polsce jest w zasadzie pozytywna. Przytoczone wyniki badañ
makroekonomicznych, ewaluacyjnych oraz w³asnych pozwalaj¹ na sformu³owanie wniosku, ¿e œrodki unijne przyczyni³y siê do poprawy sytuacji na rynku pracy, w szczególnoœci do zwiêkszenia zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia oraz
zaktywizowania grup spo³ecznych bêd¹cych w szczególnie trudnej sytuacji,
zw³aszcza osób niepe³nosprawnych, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
oraz bezrobotnych do 25. roku ¿ycia. Zakres wsparcia udzielanego bezrobotnym
jest jednak ograniczony i znacznie mniejszy od potrzeb.
Ponadto PO KL przyczyni³ siê do usprawnienia funkcjonowania publicznych
s³u¿b zatrudnienia. Umo¿liwi³ poprawê standardów obs³ugi osób bezrobotnych,
wdro¿enie systemu zarz¹dzania projektowego, ewaluacjê zadañ, wprowadzenie
nowych metod i instrumentów aktywizacji zawodowej i spo³ecznej osób bezrobotnych, wzmocnienie wspó³pracy z podmiotami zewnêtrznymi, w tym z pracodawcami. Umo¿liwi³ tak¿e finansowanie badañ i analiz rynkowych, ale powiatowe
urzêdy pracy nadal wykonuj¹ je stosunkowo rzadko.
W ramach PO KL finansuje siê równie¿ dzia³ania skierowane do instytucji
i pracowników publicznych s³u¿b zatrudnienia. Dziêki temu maj¹ oni mo¿liwoœæ
podnoszenia kwalifikacji, np. poprzez system szkoleñ zawodowych i studiów
podyplomowych. W ramach projektów miêdzynarodowych mog¹ czerpaæ wzorce od innych jednostek w kraju i za granic¹. Znacz¹co poprawi³y siê równie¿ warunki pracy, w tym wynagrodzenia i wyposa¿enie stanowisk pracy. W sposób
czytelny i przejrzysty okreœlono œcie¿kê kariery zawodowej. Sprzyja to ogranicze-
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niu rotacji pracowników i zatrzymaniu w administracji samorz¹dowej osób
z wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Wa¿n¹ korzyœci¹, akcentowan¹ przez powiatowe urzêdy pracy, sta³a siê poprawa ich wizerunku jako instytucji wspieraj¹cych bezrobotnych. Nast¹pi³
wzrost œwiadomoœci mieszkañców powiatów co do zasadnoœci podejmowanych
przez nie dzia³añ.
Powy¿sza analiza pozwala tak¿e na sformu³owanie kilku rekomendacji, skierowanych do publicznych s³u¿b zatrudnienia. Po pierwsze, istnieje potrzeba zacieœnienia wspó³pracy z uczelniami wy¿szymi i oœrodkami badawczymi, które
analizuj¹ i monitoruj¹ poda¿ i popyt na pracê oraz inne wskaŸniki ekonomiczne
i spo³eczne. Po drugie, nale¿y wzmocniæ kooperacjê z lokalnymi instytucjami
edukacyjnymi, aby lepiej przeciwdzia³aæ bezrobociu wœród m³odych osób oraz
przygotowaæ ich do funkcjonowania na rynku pracy. Po trzecie, powiatowe urzêdy pracy w niewystarczaj¹cy sposób wspó³pracuj¹ z przedsiêbiorcami, zw³aszcza
w powiatach najbardziej oddalonych od stolic regionów. Po czwarte, potrzebna
jest lepsza koordynacja pomocy pomiêdzy urzêdami pracy a oœrodkami pomocy
spo³ecznej, które równie¿ œwiadcz¹ us³ugi w zakresie aktywizacji zawodowej
i spo³ecznej osób bezrobotnych i niepe³nosprawnych, bêd¹cych w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób wykluczonych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Po pi¹te, niezbêdna jest lepsza wspó³praca i pomoc ze strony jednostek nadzoruj¹cych i bezpoœrednio kontroluj¹cych projekty systemowe,
zw³aszcza wojewódzkich urzêdów pracy. Pozwoli to wyeliminowaæ liczne problemy formalne zwi¹zane z realizacj¹ i rozliczeniem projektów.
Podjêcie powy¿szych inicjatyw mo¿e przyczyniæ siê do lepszego wykorzystania funduszy europejskich, a tym samym wzmocniæ dzia³ania na rzecz rozwoju
spo³eczno-gospodarczego regionów w Polsce. Pomimo krytycznych ocen polityki
spójnoœci Unii Europejskiej, przede wszystkim odnosz¹cych siê do jej skutecznoœci, mo¿e byæ ona szans¹ na rozwój. Regiony, jako beneficjenci funduszy unijnych, musz¹ do³o¿yæ wszelkich starañ, aby tê szansê w pe³ni wykorzystaæ. Nie
posiadaj¹ bowiem zazwyczaj wystarczaj¹cych zasobów w³asnych, które umo¿liwi³yby usuniêcie barier rozwoju.
W artykule wykorzystano czêœciowe wyniki badañ w³asnych zrealizowanych w ramach projektu
„Kapita³ ludzki i spo³eczny jako czynniki rozwoju regionu ³ódzkiego”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt zosta³ zrealizowany
w latach 2010-2012 przez zespó³ pracowników Uniwersytetu £ódzkiego. Ponadto wykorzystano
wnioski z badania „Zdolnoœæ £odzi do konkurowania na jednolitym rynku europejskim” w ramach
grantu Prezydenta Miasta £odzi na projekty naukowo-badawcze na lata 2009–2010. Projekt zosta³
zrealizowany przez £ódzkie Towarzystwo Naukowe i Katedrê Wymiany Miêdzynarodowej Uniwersytetu £ódzkiego.
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