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Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest dokumentem przyjętym w dniu 31 maja 

2006 roku przez Radę Ministrów, w którego ramach ujęta została całość interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

(MPiPS) jako projektowana Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna będzie za realizację: 

� Priorytetu 1 – zatrudnienie i integracja społeczna, 

� Priorytetu 2 – rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

wdraŜanego na poziomie centralnym oraz za realizację: 

� Priorytetu 4 – w części dotyczącej rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Instytucje zaangaŜowane w proces wdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego zobowiązane 

zostały do przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których 

celem było zebranie opinii i uwag na temat projektu. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, MPiPS zorganizowało konsultacje skierowane dla sektora pomocy społecznej (26 lipca 

2006 roku) oraz do instytucji rynku pracy (22 sierpnia 2006 roku). Ze względu na komplementarny 

charakter Priorytetów 1 i 6 uwagi przedstawione podczas konsultacji dotyczyły równieŜ Priorytetu 6. 

Uwagi szersze dotyczące: systemu rynku pracy, systemu pomocy i integracji, koniecznych zmian w 

prawie zostały przekazane odpowiednim departamentom w MPiPS lub do Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. Sposób wykorzystania przekazanych rekomendacji będzie przez monitorowany przez 

MPiPS. 

 

Konsultacje PO KL dla sektora pomocy społecznej 

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna 

Termin i miejsce: 26 lipca 2006 roku, Warszawa, Hotel Novotel 

Uczestnicy: przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz 

eksperci z zakresu tematyki pomocy społecznej – 148 osób (lista instytucji biorących udział w 

konsultacjach) 

 

Lp. Rekomendacja Kto zgłosił? Uwzgl ędniona Uwagi 

1. 

W komponencie regionalnym PO KL powinny być 
realizowane projekty skierowane do grup 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym o 
charakterze powszechnym i liczebnym natomiast 
w części centralnej projekty skierowane do grup 
specyficznych i małych liczebnie. 

NGO TAK 
W Priorytecie 1 uwzględnione są tylko 
specyficzne i mało liczne grupy beneficjentów.  

2. 

W przypadku więźniów i osadzonych objętych 
Działaniem 1.3 powinny być realizowane projekty 
Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej czy 
Ministerstwa Sprawiedliwości natomiast w 
Działaniu 6.3 powinny być realizowane projekty 
zorientowane na potrzeby regionu, skierowane 
być moŜe do tej samej grupy docelowej, 

NGO Częściowo 

W Działaniu 1.3 będą realizowane projekty 
CZSW dla osadzonych.  
 
W Priorytecie 6 będą realizowane projekty dla 
byłych więźniów. 

3. 

Demarkacja grup adresowanych przez Działania 
regionalne i centralne powinna uwzględniać dwa 
kryteria: częstotliwość występowania (rodzaj) 
niepełnosprawności, dysfunkcji, natęŜenie 
niepełnosprawności / dysfunkcji. 

NGO TAK 

Grupa osób niepełnosprawnych i typów 
wsparcia realizowanych w ramach Działania 
1.3. została określona wg proponowanych 
zasad. 
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natomiast ze szczebla centralnego powinno się 
obejmować: grupy z dysfunkcjami występującymi 
rzadko np. niepełnosprawność umysłowa / 
autyzm, grupy z duŜym lub bardzo duŜym 
natęŜeniem dysfunkcji / niepełnosprawności. 

4. 
Projekty innowacyjne powinny być finansowane  
z priorytetów regionalnych, gdyŜ nie ma 
uzasadnienia dla ich centralizowania, 

NGO Przekazane 

 
Podmiot odpowiedzialny: MRR. 
 
MRR wydzieliło w kaŜdym Priorytecie działanie 
dedykowane projektom innowacyjnym i 
międzynarodowym. 
 

5. 

W grupie docelowej w Priorytecie I powinni być 
wskazani klienci pomocy społecznej lub „osoby 
długotrwale uzaleŜnione od pomocy społecznej”, 
niezaleŜnie od faktu, Ŝe pracowały jakiś czas w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy. Obecna definicja 
grupy docelowej w Działaniu 1.5 SPO RZL (24 
miesiące ciągłego bezrobocia) wyłącza ze 
wsparcia bardzo wiele osób potrzebujących 
pomocy i rokujących na przywrócenie na rynek 
pracy, 

NGO NIE 

W Priorytecie I nie ma takich grup.  
 
Kwestia szczegółowego zdefiniowania grup 
docelowych w Priorytecie 6 (tam są projekty 
dla osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym) będzie naleŜała do Samorządów 
Województw, które są właściwym adresatem 
tego typu postulatów.  

6. 

Osobami objętymi szkoleniami w Priorytecie 6 
powinni być równieŜ pracownicy instytucji 
pomocy społecznej, natomiast dolna granica 
wieku osób objętych wsparciem powinna być 
obniŜona w stosunku do obowiązującej obecnie w 
Działaniu 1.5 granicy 15 lat. W bardzo wielu 
przypadkach, aby osiągnąć właściwy efekt 
integracji społecznej, interwencja powinna 
następować wcześniej. ObniŜenie wieku 
ułatwiłoby współpracę OPS ze szkołą. 

JST Przekazane 
Podmiot odpowiedzialny: MRR  
 

7. 

Brak przejrzystej zasady rozdziału środków 
pomiędzy Priorytety regionalne i centralne. 
Deklaracja ze strony IZ, iŜ zasadą będzie rozdział 
między priorytety wg grup beneficjentów. 
Tymczasem np. więźniowie są (wg obecnej wersji 
załącznika PO KL) grupą docelową zarówno w 
Działaniu 1.3 jak i 6.3. Istnienie przejrzystej 
zasady rozdziału pomiędzy centrum i regiony jest 
bardzo waŜne dla łatwości aplikowania o środki i 
orientowania się w systemie przez 
projektodawców, 

NGO Częściowo 

Demarkacja grup i typów projektów jest 
bardziej przejrzysta. W Działaniu 1.3 nadal 
pozostają niektóre osoby niepełnosprawne 
(Schemat PFRON) i młodzieŜ (OHP).  
 
Demarkacja przy osobach niepełnosprawnych 
będzie bardziej przejrzysta. Natomiast przy 
młodzieŜy pozostanie w obecnym kształcie.  

8. 

Projekty dla więźniów powinny mieć specyfikę 
regionalną, poniewaŜ po wyjściu na wolność 
osoby wracają do regionów i tu trzeba ich 
obejmować projektami aktywizacyjnymi. Ponadto, 
z poziomu centralnego realizowane powinny być 
tylko projekty, których celem jest kształcenie 
umiejętności psychospołecznych, natomiast w 
regionach konkretne kursy zawodowe,  
w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na 
regionalnym rynku pracy, 

CIS NIE 

W Działaniu 1.3 będą realizowane projekty 
systemowe Centralnego Zarządu SłuŜby 
Więziennej dla osadzonych.  
 
W Priorytecie 6 będą mogły być realizowane 
projekty dla byłych więźniów – wybierane 
przez Samorządy Województw w trybie 
konkursowym.  

9. 

PO KL nie zawiera informacji o Centrach 
Integracji Społecznej. NaleŜy jasno określić, czy 
CIS jest instytucją rynku pracy czy integracji 
społecznej, 

CIS Przekazane 

 
Podmiot odpowiedzialny: Departament 
Pomocy i Integracji MPiPS.  
 
Rekomendacja została włączona w pakiet 
zmian objęty projektem zmiany ustawy 
regulującej system pomocy społecznej. 
 

11. 

WdraŜanie Działania 1.3 - ogólnopolski program 
integracji i aktywizacji zawodowej w Priorytecie – 
zagroŜenie monopolem projektodawców (MSWiA, 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego 
Zarządu SłuŜby Więziennej) na projekty 
skierowane do określonej grupy odbiorców 
działania.  

Szkoła wyŜsza NIE 

 
Projekty systemowe w Priorytecie I są zasadą 
(wyjątkiem jest schemat – dofinansowujący 
niektóre elementy Rządowego Programu na 
Rzecz Społeczności Romskiej) i wynikają z 
małej ilości środków na ten Priorytet oraz z 
‘zamkniętych’ grup docelowych. 
 

12. 

NaleŜy uwzględnić moŜliwości realizacji 
projektów dla uchodźców i byłych więźniów o 
zasięgu ponadregionalnym w Działaniu 6.3 - 
równość szans dla wszystkich oraz promocja 
integracji społecznej, 

Szkoła wyŜsza NIE Projekty składane w Priorytecie 6 mają z 
definicji charakter regionalny. 

13. 
NaleŜy jasno określić definicję Organizacji 
Pozarządowych w Działaniach 6.3, 6.4 i 1.3 jeśli 
chodzi o katalog projektodawców, 

Szkoła wyŜsza Częściowo / 
przekazane   

 
W Priorytecie 1 katalog projektodawców jest 
ściśle określony poza projektami na rzecz 
społeczności romskiej, w którym – tak jak w 
Priorytecie 6, na poziomie Programu i 
Załącznika do Programu określono 
projektodawców jako „wszystkie legalnie 
działające podmioty’.  
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14. 

Brak wyraźnie określonej roli Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie w załoŜeniach do 
reformy Pomocy Społecznej. Nie zostały 
dokładne sprecyzowane zadania oraz sposób 
funkcjonowania PCPR-ów. 

PCPR Przekazane 

Podmiot odpowiedzialny: Departament 
Pomocy i Integracji MPiPS.  
 
Rekomendacja została włączona w pakiet 
zmian objęty projektem zmiany ustawy 
regulującej system pomocy społecznej. 
 

15. 

PO KL powinien zawierać zapis dotyczący 
otwartej listy projektodawców w celu zwiększenie 
dostępu do moŜliwości korzystania ze środków 
EFS dla osób mających dobre pomysły  
w zakresie integracji społecznej i zawodowej, lecz 
nie mających doświadczenia w zakresie 
przygotowywania projektów, 

NGO TAK 
W trybach konkursowych w PO KL ustalono 
zapis: „Wszystkie legalnie działające 
podmioty”. 

16. 

Działanie 6.3 - Równość szans dla wszystkich 
oraz promocja integracji społecznej nie zawiera 
jasno sprecyzowanej definicji osoby długotrwale 
bezrobotnej oraz zapisów dotyczących sytuacji 
osób tracących z róŜnych powodów status osoby 
bezrobotnej (długotrwale) oraz w grupie 
docelowej działania moŜliwość wprowadzenia 
rodziny osoby wykluczonej społecznie  - pomoc 
rodzinie osoby wykluczonej społecznej. 

MOPS Przekazane 

 
Podmiot odpowiedzialny: MRR i Samorządy 
Województw. 
 
Kwestia szczegółowego zdefiniowania grup 
docelowych w Priorytecie 6 (tam są projekty 
dla osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym) będzie naleŜała do Samorządów 
Województw, które są właściwym adresatem 
tego typu postulatów. 
 

17. 

Działanie 1.3 - Ogólnopolski program integracji i 
aktywizacji zawodowej oraz w Priorytecie 6 nie 
zawiera zapisów dotyczących wsparcia dla kobiet 
(matek) osób niepełnosprawnych. 

NGO NIE Projekty dla kobiet będą realizowane 
wyłącznie w Priorytecie 6. 

18. PO KL nie zawiera ustaleń regulujących 
standardy usług szkoleniowych. WUP TAK 

Standardy będą przygotowane w Działaniu 1.1 
w ramach projektów systemowych MPiPS. 

19. 
PO KL nie zawiera zapisów dotyczących 
standardów i wymogów kształcenia osób 
świadczących usługi opiekuńcze 

NGO Przekazane 

Podmiot odpowiedzialny: Departament 
Pomocy i Integracji MPiPS. Jest to postulat 
dotyczący systemu pomocy społecznej w 
części, która nie jest objęta PO KL.  

20. 

Projekty, w których beneficjentami ostatecznymi 
są osoby wykluczone społecznie, powinny objąć 
wsparciem równieŜ ich rodziny, wskaźniki w tych 
projektach powinny badać rezultaty w postaci 
wychodzenia z wykluczenia.  

NGO Przekazane 

 
Podmiot odpowiedzialny: MRR  
 
NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe cele 
PO KL nie zawsze będą pokrywać się w pełni 
z celami krajowej polityki społecznej.  
 

21. 

Wzmocnienie roli pracownika socjalnego wobec 
innych instytucji usług społecznych w gminie, tak, 
aby stosowane instrumenty aktywizacyjne były  
w pełni realizowane. 

MOPS Przekazane 

 
Podmiot odpowiedzialny: Departament 
Pomocy i Integracji MPiPS. 
 
Rekomendacja została włączona w pakiet 
zmian objęty projektem zmiany ustawy 
regulującej system pomocy społecznej. 
 

22. 

Ze względu na duŜe zróŜnicowanie lokalnych 
rynków pracy, dla zapewnienia jednolitego 
standardu usług rynku pracy, takich jak 
pośrednictwo pracy czy doradztwo zawodowe 
konieczna jest koordynacja tego typu działań na 
poziomie powiatu. Bardzo istotny jest sprawny 
przepływ informacji między powiatem a gminami 
do czego słuŜyć ma m.in. system informatyczny 
SYRIUSZ. 

OPS TAK Systemy informatyczne będą koordynowane w 
ramach Działania 1.2. 

23. 

Celem wzmocnienia współpracy pomiędzy OPS i 
UP konieczne są rozwiązania ustawowe, które z 
jednej strony jasno określą kompetencje 
poszczególnych organów samorządowych, z 
drugiej zaproponują konkretne zadania, 
narzędzia, formy działań przy których konieczne 
jest współdziałanie instytucji szczebla gminnego i 
powiatowego. 

ROPS Przekazane 
Podmiot odpowiedzialny: Departament 
Pomocy i Integracji oraz Departament Rynku 
Pracy MPiPS. 

24. 

Ocena merytoryczna wniosków powinna 
poprzedzać ocenę formalną, a załączniki powinny 
być dostarczane na etapie podpisania umowy  
o dofinansowanie projektu. 

NGO Przekazane 

Podmiot odpowiedzialny: MRR 
 
Rekomendacja zostanie wzięta pod uwagę 
przez MPiPS podczas prac nad systemem 
wdraŜania PO KL w czwartym kwartale 2006 i I 
kwartale 2007. 
 

25. 

NaleŜy dostosować przepisy prawa podatkowego 
i ubezpieczeń społecznych do projektów 
finansowanych z EFS tak, aby moŜliwe było np. 
odprowadzanie podatków i składek na rzecz 
beneficjentów przez projektodawców. 

Przedsiębiorca Przekazane 

Podmiot odpowiedzialny: MRR 
 
Rekomendacja przekazana przez MPiPS w 
wykazie zmian prawnych koniecznych do 
sprawnego wdraŜania programów unijnych. 
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Konsultacje PO KL dla instytucji rynku pracy 

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna 

Termin i miejsce: 22 sierpnia 2006 roku, Warszawa, Hotel Novotel 

Uczestnicy: przedstawiciele instytucji rynku pracy: publicznych słuŜb zatrudnienia, ochotniczych 

hufców pracy, agencji zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego, 

organizacji związków zawodowych i pracodawców oraz jednostek naukowych – 136 osób. Lista 

instytucji biorących udział w konsultacjach stanowi załącznik do raportu. 

 

Lp. Rekomendacja Kto zgłosił? Uwzgl ędniona? Uwagi 

1. 

W ramach PO KL brak badań potrzeb 
szkoleniowych – na wszystkich poziomach 
funkcjonowania struktur PSZ, jak równieŜ 
doskonalenie umiejętności słuŜb zatrudnienia w 
tym zakresie. 

NGO TAK 

 
W Priorytecie 1 diagnoza będzie 
przeprowadzana w ramach projektów 
systemowych MMPiPS (Działania 
1.1,1.2)  
 
Projekty diagnozujące potrzeby 
szkoleniowe o charakterze innym niŜ 
systemowe są ujęte w Priorytecie 6. 
 

2. 
Sieć Gminnych Centrów Informacji – zasługuje na 
kontynuacje ich działalności i rozbudowy (nowe 
GCI) 

JST TAK 

 
W Działaniu 1.1 będą realizowane 
projekty na rzecz rozwój instytucji i 
nowych rozwiązań na rynku pracy, 
które mają objąć równieŜ rozwój takich 
podmiotów jak GCI.  
 
W ramach Priorytetu 6 – moŜliwe 
będzie finansowanie instytucji 
regionalnych tego typu. 
 

3. 

 
Nieczytelność PO KL – trudności w rozróŜnieniu 
grup docelowych w działaniu 1.3. i w Priorytecie 
VI, trudności w rozumieniu – co oznacza pojęcie 
„projekt własny”, czy teŜ – co to znaczy, Ŝe 
projektodawcami będą wyłącznie departamenty 
MPiPS, a Instytucją WdraŜającą – 
Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
 

Przedsiębiorca TAK 

 
Jednoznaczny opis systemu wdraŜania 
będzie stworzony zgodnie z 
wytycznymi Instytucji Zarządzającej.  
Projekty własne oznaczają projekty 
systemowe administracji (=obecne 
projekty pozakonkursowe). 
 

4. 

 
W ramach PO KL konieczne jest promowanie 
projektów partnerskich – jako sposób na 
wzmacnianie współpracy róŜnych instytucji rynku 
pracy i innych instytucji działających w tym 
obszarze (jak np. pomoc społeczna). 
 

PUP TAK 
Współpraca będzie rozwijana i 
promowana w ramach Działania 1.1 i 
1.2 w projektach systemowych MPiPS. 

5. 

 
Standaryzacja programów szkoleniowych 
dotyczących kluczowych obszarów działalności 
PSZ (wzorcowe programy studiów, studiów 
podyplomowych, kursów). 
 

PUP TAK 
Standardy takie będą tworzone w 
Działaniu 1.1 w projektach 
systemowych MPiPS. 

6. 

NaleŜ dąŜyć do rozwiązania problemu 
związanego z ograniczaniem wydatków na 
szkolenia kadry urzędów pracy w ramach limitu 
Funduszu Pracy. 

WUP TAK 

W Działaniu 1.1 przewiduje się 
szkolenia centralne i systemowe.  
 
W Priorytecie 6 moŜna będzie 
aplikować po środki na szkolenia wg 
lokalnych potrzeb urzędu. 
 

7. 

 
Problem niewłaściwej metody określania w 
dokumentach programowych docelowych 
wskaźników realizacji Priorytetów i Działań. 
Istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe te same wartości 
wskaźników zostaną zastosowane w odniesieniu 
do projektów realizowanych na rzecz róŜnych 
grup docelowych. Wskaźniki te powinny być 
zróŜnicowane. Inne będą rezultaty  
w projektach skierowanych do młodzieŜy, do osób 
niepełnosprawnych, a jeszcze inne do osób 

NGO Przekazane Trwają prace nad wskaźnikami PO KL. 
Koordynacją zajmuje się MRR. 
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bezdomnych. 

8. Brak prawidłowej i dokładnej definicji osoby 
długotrwale bezrobotnej NGO Przekazane 

MPiPS przygotowuje nowelizację 
ustawy o rynku pracy. Oczekiwana jest 
nowa regulacja w tym zakresie. 

9. 

 
Postulowane jest utworzenie Giełdy Pracy wśród 
więźniów (uczniów szkół więziennych) co 
pozwoliłoby wejść im na Rynek Pracy. Dzięki 
zdobytym kwalifikacjom i doświadczeniu po 
opuszczeniu zakładów karnych nie stawaliby się 
ludźmi wykluczonymi społecznie. 

CZSW TAK Tego typu zadanie mieści się w 
zakresie Działania 1.3. 

10. 

 
Potrzeba jasnego sformułowania definicji 
kształcenia dla rynku pracy oraz określenie jego 
długofalowych kierunków rozwoju w latach 2007-
2013. 
 

NGO Przekazane 
Odpowiedzialny podmiot: Departament 
Rynku Pracy MPiPS. 

11. 

NaleŜy wprowadzić tryb konkursowy dla 
wyłaniania projektów badawczych w zakresie 
rynku pracy oraz potrzeb pracodawców i 
pracowników w Priorytecie 1. 

NGO NIE 

 
Badania będą realizowane w 
projektach systemowych MPiPS w 
Działaniu 1.1. 
 
 

12. 

Potrzeba stworzenia bardziej elastycznego 
katalogu projektów. Zbyt szczegółowe określenie 
programu i katalogu projektów spowoduje brak 
moŜliwości realizacji innych typów projektów, 
który być moŜe uwidocznią się w przyszłości. 

NGO TAK 

 
Typy projektów w załącznikach do 
programu zostały ujęte bardziej 
elastyczne. Szczegółowe typy 
projektów będą ustalane przez IP i IW. 
 

13. 

 
Konieczne jest stworzenie modelu „czworokąta” 
pomiędzy pracodawcą, pośrednika pracy, 
jednostki szkolącej i podnoszącej kwalifikacje a 
pracownikiem. 
 

Wspólne 
stanowisko TAK 

Nowe formy działania i organizacji 
rynku pracy są ujęte w ramach 
Działania 1.1. 

14. 

 
Braki w systemie podnoszenia kwalifikacji i 
szkoleń. Często szkolenia nie są dostosowane do 
potrzeb rynku pracy i trwają zbyt długo. Długi 
okres szkoleń staje się elementem wykluczającym 
z ich uczestnictwa a dodatek szkoleniowy nie 
źródła utrzymania. W tym okresie uczestnik takich 
szkoleń staje się osobą pozbawioną źródła 
utrzymania co powoduje rezygnację z ich 
uczestnictwa. 
 

WUP TAK 
Projekty w tym zakresie będą 
realizowane w Priorytecie 6. 
Przekazane do MRR. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Ćwikła  

Jarosław Pichla 

Mariusz Marciniak 

Przemysław śukowski 

 

Akceptacja: 

Magdalena Tarczewska – Szymańska  

Dyrektor Departamentu WdraŜania EFS, MPiPS 


