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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 
Dnia 12 grudnia 2006 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) został oficjalnie 

przekazany do Komisji Europejskiej (KE), w celu dokonania przez KE oceny 

przedmiotowego dokumentu, a następnie wydania decyzji w sprawie przyjęcia Programu 

do realizacji. 

W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. prowadzony był proces negocjacji zapisów PO 

KL z KE. Kolejną wersję Programu, będącą rezultatem uzgodnień negocjacyjnych, 

przekazano w dniu 10 lipca 2007 r. KE. Zgodnie z procedurą przyjmowania programów 

operacyjnych przez KE Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i 

Równych Szans w okresie od lipca do sierpnia 2007 r. przeprowadziła konsultacje 

przekazanej wersji Programu z innymi dyrekcjami generalnymi KE. W dniu 28 września 

2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.1 

W 2007 r. Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL) przygotowała szczegółowe 

procedury i wytyczne, stanowiące podstawę procesu implementacji PO KL. Opracowano 

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - dokument uszczegółowiający zapisy PO KL, 

System Realizacji PO KL - dokument zawierający zestawienie zasad oraz zadań 

dotyczących wdraŜania PO KL obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje 

Pośredniczące oraz Instytucje WdraŜające (Instytucje Pośredniczące II stopnia), a takŜe 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla PO KL. Ponadto, właściwe Instytucje 

Pośredniczące (IP) opracowały dla kaŜdego priorytetu Plan Działania na lata 2007-2008 - 

dokument planistyczny, o charakterze operacyjnym i informacyjnym. Jest on w 

szczególności skierowany do opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów PO KL. 

Ma na celu przedstawienie, w ujęciu rocznym m.in. preferowanych form wsparcia (typów 

projektów), podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 

systemowych i konkursowych oraz zasad i terminów wyboru projektów.  

Cel główny i cele szczegółowe PO KL 

Cel główny PO KL został sformułowany jako wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a 

do osiągnięcia tego celu przyczyni się realizacja sześciu celów strategicznych do których 

naleŜą: 

                                                 
1http://www.mrr.gov.pl/PROGRAMYOPERACYJNE%202007-
2013/KAPITAL%20LUDZKI/Strony/po%20kapital%20ludzki.aspx 



Izabela Halik, Departament PoŜytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za 
2007 rok, nieopublikowane 

 

2

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo. 

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce. 

4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na kaŜdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z 

potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 

5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i 

świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 

6. Wzrost spójności terytorialnej. 

Struktura PO KL 

PO KL składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i 

regionalnym. 

Priorytety realizowane centralnie to: 

− Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna; 

− Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz    

poprawa stanu zdrowia osób pracujących; 

− Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty; 

− Priorytet IV: Szkolnictwo wyŜsze i nauka; 

− Priorytet V: Dobre rządzenie. 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 

− Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 

− Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; 

− Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; 

− Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Ponadto zaplanowano realizację Priorytetu X Pomoc techniczna, którego celem jest 

zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdraŜania oraz promocji Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie 

dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdraŜane sektorowo przez 

odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na 

wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki 

zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów 

instytucjonalnych. 

Finansowanie PO KL 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Na 

realizację PO KL przewidziano blisko 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy 

Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią 

środki krajowe. 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach PO KL 

Uwzględniając rolę organizacji pozarządowych w realizacji celów PO KL, a takŜe zapisy 

Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego odnośnie zakresu wsparcia EFS, w 

ramach poszczególnych Priorytetów PO KL zaprogramowano następujący rodzaj wsparcia 

dla organizacji pozarządowych:  

� organizacje pozarządowe stanowią grupę potencjalnych projektodawców, 

uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie i realizację projektów w konkursach 

ogłaszanych w ramach dziewięciu priorytetów (Priorytety I – IX), 

� organizacje pozarządowe stanowią potencjalną grupę docelową (grupę 

bezpośrednio korzystającą z pomocy) projektów realizowanych w trybie konkursowym i 

systemowym w ramach Priorytetu I, Priorytetu II, Priorytetu V, Priorytetu VI, Priorytetu 

VII, Priorytetu VIII, Priorytetu IX. 

Z punktu widzenia rozwoju trzeciego sektora istotne znaczenie odgrywa Priorytet V Dobre 

rządzenie. Jednym z celów Priorytetu V (cel szczegółowy 4.) jest budowa potencjału 

partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich 

aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Koncepcja wsparcia 

dla organizacji pozarządowych wiąŜe się z rolą tych podmiotów w procesie wspierania 

modernizacji struktur państwa. Ma ono na celu zwiększenie ich zdolności do uczestnictwa 

w róŜnych formach współpracy (udział w mechanizmach konsultacyjnych, realizacji zadań 

publicznych) z administracją publiczną, zwłaszcza w obszarach istotnych z punktu 

widzenia realizacji Strategii Lizbońskiej. Wsparcie potencjału organizacji pozarządowych 
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rozumiane jest jako wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji i będzie realizowane za 

pośrednictwem wzmacnianych w ramach Priorytetu instytucji wspomagających podmioty 

sektora pozarządowego, które na poziomie regionalnym i lokalnym świadczyć będą 

wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym dla organizacji pozarządowych. 

Wsparciem w ramach Priorytetu zostanie równieŜ objęta współpraca administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi – wzmocnienie mechanizmów 

konsultacyjnych w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji 

prawnych oraz wzmacnianie współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych.  Cel 

szczegółowy 4. będzie realizowany m.in. poprzez Działanie 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora. W ramach Działania 5.4 wyodrębniono Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie 

systemowe dla trzeciego sektora  - projekty systemowe oraz Poddziałanie 5.4.2 Rozwój 

dialogu obywatelskiego – projekty konkursowe. Szczegółowy zakres wsparcia w ramach 

Działania 5.4 (typy projektów moŜliwych do realizacji w ramach Działania) przedstawia 

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. Alokacja finansowa na Działanie 5.4 wynosi 100 

238 968 euro. 
 

Departament PoŜytku Publicznego  w systemie instytucjonalnym PO KL 

DPP jako jednostka inicjująca projekty systemowe w ramach Priorytetu I, Działanie 

1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 

DPP będzie przygotowywał załoŜenia merytoryczne projektów systemowych, a następnie 

przekazywał je Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL). CRZL w oparciu o 

przedmiotowe załoŜenia, będzie przygotowywał wnioski o dofinansowanie realizacji 

projektów systemowych, a następnie realizował wniosek zatwierdzony przez Instytucję 

Pośredniczącą dla Priorytetu I, której funkcję pełni Departament  WdraŜania EFS w 

MPiPS. 

DPP jako Beneficjent Systemowy (BS) 

Departament PoŜytku Publicznego (DPP), zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu 

Priorytetów PO KL, pełni funkcje Beneficjenta Systemowego Poddziałania 5.4.1 Wsparcie 

systemowe dla trzeciego sektora w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 

Rozwój potencjału trzeciego sektora. Oznacza to, Ŝe w latach 2007-2013 DPP będzie 

inicjował i realizował projekty systemowe przygotowane w ramach wyŜej wymienionego 

Poddziałania. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju projekty systemowe polegają na dofinansowaniu realizacji przez 

poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora 
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finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach 

dotyczących tych organów. 

 


