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Koncert charytatywny z inicjatywy pracowników Woje-
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Czerwcowy numer naszego biuletynu zbiegł się 
z najważniejszym wydarzeniem sportowym którym żyje 
niemal cały świat - jakim jest organizacja mistrzostw EURO 
2012. Miała ona ogromny wpływ na dokonujące się w całym 
kraju (w tym także w naszym regionie) pozytywne zmiany 
w zakresie infrastruktury drogowej, budowy wspaniałych 
stadionów, lotnisk, modernizacji infrastruktury kolejowej, 
przygotowania bazy hotelowej itp. Ostatnie miesiące to 
jednak nie tylko czas wytężonej pracy związanej z „placami 
budów" – to także czas zintensyfikowania działań związanych 
z realizacją projektów z EFS – często związanych z przed-
sięwzięciami infrastrukturalnymi, bo dotyczącymi przygoto-
wania kadr niezbędnych pracodawcom i przedsiębiorcom 
realizującym różnorodne zadania i inwestycje. Ambitne plany 
jakie założył sobie do realizacji WUP w Rzeszowie w zakresie 
kontraktacji w 2012 r. (400 mln zł) wymusiły potrzebę 

organizacji takiej ilości konkursów w ramach czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL, jakiej do tej pory nie było. 
Warto więc skorzystać z możliwości przygotowania i składania projektów, zwłaszcza że w większym niż dotychczas stopniu 
stworzyliśmy możliwość udziału w konkursach tzw. „otwartych". Zachęcając bardzo serdecznie do zaznajomienia się z ogłoszonymi 
konkursami, zapraszam równocześnie do lektury biuletynu, w którym nie zabrakło także elementów typowania mistrzów EURO 
2012. 
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O PRACY I PASJI 
Wywiad z Mariuszem Szewczykiem, wicedyrektorem ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie

REALIZACJA PO KL

Minął rok od podjęcia przez Pana funkcji Wicedyrektora 
ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Jak ocenia 
Pan funkcjonowanie tej jednostki na tle innych instytucji, w któ-
rych poprzednio Pan pracował?

Bardzo ważne jest, aby urząd czy instytucje powołane do 
wykonywania odpowiednich zadań były otwarte na ludzi, 
klientów. W swojej karierze zawodowej zawsze kierowałem się 
maksymą, by instytucje publiczne pomagały ludziom, a nie 
przeszkadzały, czy też utrudniały załatwianie spraw. Urząd musi 
być otwarty, przyjazny zarówno dla społeczeństwa, mediów jak 
również dla pracowników. Ważne jest też stworzenie 
odpowiednich warunków pracy. Pracownik, jeśli ma możliwości 
rozwoju, zdobywa nowe doświadczenia – szanuje swoją pracę, 
a to przekłada się na jakość obsługi i zadowolenie klientów. 
Właśnie tutaj w Wojewódzkim Urzędzie Pracy znalazłem taką 
atmosferę, gdzie mogę zdobywać kolejne doświadczenia 
zawodowe. Spotkałem pracowników z dużym doświadczeniem, 
z którymi mam zaszczyt pracować.

Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla 
komponentu regionalnego PO KL to dla WUP spore wyzwanie, 
wynikające jednak także z zaufania władz samorządu 
województwa do doświadczenia i profesjonalizmu WUP. Czy Pana 
zdaniem skoncentrowanie procesu wdrażania czterech 
Priorytetów PO KL w jednej instytucji okazuje się z perspektywy 
ponad 5-letniego okresu wdrażania Programu działaniem 
uzasadnionym?

Dotychczasowe, osiągnięte już efekty wdrażania 
komponentu regionalnego PO KL w pełni potwierdzają słuszność 
tej decyzji. Od początku realizacji PO KL, WUP w Rzeszowie plasuje 
się w czołówce województw osiągających wysokie wyniki w zak-
resie wykorzystywania środków finansowych na wdrażanie 
Programu. 

Uznaniem tego jest także przyznanie dodatkowej premii 
(ponad 42 mln Euro) z Krajowej Rezerwy Wykonania, dzięki której 
WUP będzie mógł nadal realizować najważniejsze dla 

mieszkańców przedsięwzięcia związane ze wspieraniem aktywnej 
polityki rynku pracy w tym przedsiębiorczości, rozwojem aktywnej 
polityki integracyjnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, czy też umożliwieniem powstawania placówek 
wychowania przedszkolnego w tych rejonach województwa, 
w których ich w ogóle nie ma. 

Trzeba też pamiętać o dużym doświadczeniu WUP 
związanym z realizacją programów jeszcze w poprzednim okresie 
programowania tj. SPO RZL i ZPORR. Znajomość celów i obszarów 
wsparcia EFS, procedur wymaganych w zakresie zarządzania 
dużymi środkami finansowymi na realizację różnego rodzaju 
projektów tzw. „miękkich” na rzecz kapitału ludzkiego w regionie 
– ściśle wiąże się z bardzo dobrą znajomością wszystkich 
zagadnień związanych z regionalnym rynkiem pracy. A w tym 
zakresie WUP ściśle współpracujący także z powiatowymi 
urzędami pracy – jest niewątpliwie najbardziej kompetentną 
instytucją. Ponadto skoncentrowanie procesu wdrażania czterech 
priorytetów w jednej instytucji powoduje łatwiejszy i spraw-
niejszy system koordynacji działań, przepływu informacji, czy też 
szybkiego reagowania na faktyczne potrzeby społeczne. 

Przy wdrażaniu czterech Priorytetów komponentu 
regionalnego PO KL WUP pełniąc rolę IP realizował strategię 
wspierającą prorozwojowe kierunki Podkarpacia – czy działania 
w tym zakresie we wszystkich aspektach można uznać za sukces?

Byłoby przesadą stwierdzenie, że wszystkie ambitne 
plany jakie wyznaczone zostały dla realizacji PO KL udało się 
osiągnąć w stopniu całkowicie satysfakcjonującym. Przy 
wdrażaniu Programu WUP „postawił” na trzy kluczowe obszary: 
wspieranie nowoczesnych technologii, wspieranie turystyki oraz 
szkolnictwa zawodowego. Jednocześnie położono nacisk na 
komplementarność z innymi programami operacyjnymi 
realizowanymi w regionie, takimi jak chociażby RPO. 

Złożoność problemów, które dotykają obszaru 
zatrudnienia i specyfika naszego regionu wymuszała potrzebę 
koncentrowania się także na tych działaniach, które wykraczają 
poza „priorytetowe” obszary. Wzrost bezrobocia w regionie, a co 
za tym idzie i wzrost ubóstwa społecznego, zagrożenie 
wykluczeniem społecznym, skutki zniszczeń popowodziowych, 
które dotknęły w poprzednich latach niektóre rejony 
województwa czy skutki globalnego kryzysu gospodarczego - 
wymusiły interwencję i pomoc w pierwszej kolejności na rzecz 
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

Trzeba też wziąć pod uwagę mniejsze w ostatnich latach 
środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji publicznych służb 
zatrudnienia na instrumenty aktywne, co także miało wpływ na 
uruchamianie, zwłaszcza w ramach Priorytetu VI konkursów 
adresowanych do osób niepracujących. Nie oznacza to, że nie 
wspieraliśmy projektami np. szkoleniowymi kadr nowoczesnych 
zakładów regionu, dając tym samym szanse pracownikom na 
utrzymanie zatrudnienia i wzrost konkurencyjności firm. 

Nie wszystko udało nam się także zrealizować w obszarze 
turystyki. Pomimo wielu możliwości w tym zakresie, kryteriów 
preferujących ten obszar, przeszkodą w udziale podwyższania 
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kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze 
szeroko rozumianej turystyki - okazał się brak umów o pracę z tymi 
pracownikami, w większości zatrudnianymi sezonowo, jedynie 
w oparciu o umowy zlecenia.

Ponieważ nie tylko pracą człowiek żyje, a wiadomo nam, 
że jest Pan zapalonym kibicem piłki nożnej – jak Pan ocenia szanse 

naszej drużyny na EURO 2012, którą z drużyn typuje Pan na 
mistrza Europy?

Na mistrza Europy typuje jedną z dwóch drużyn: 
reprezentację Hiszpanii lub Niemiec. Życzyłbym sobie i pewnie 
wielu Polakom, by tytuł ten zdobyła nasza dryżyna, choć szanse 
nie są zbyt wysokie. Wierzę jednak, że „nasi” zagrają w półfinale. 

Grażyna Dytko

REALIZACJA PO KL

Działania projektowe zaplanowano odrębnie dla dziewcząt 
i chłopców dostosowując do ich potrzeb i możliwości. Dla 
chłopców zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne pod 
kątem zmniejszenia masy ciała i tkanki tłuszczowej. Zajęcia były 
przeplatane wykładami i konsultacjami indywidualnymi 
higienistki, dotyczącymi prawidłowego odżywiania się w tym 
liczenia dziennego zapotrzebowania kalorii przez organizm. Dla 
dziewcząt zorganizowano zajęcia aqua fitnessu pod kątem 
zmniejszenia masy ciała i tkanki tłuszczowej uzupełnione 
wykładami i konsultacjami dotyczącymi prawidłowego 
odżywiania się. 

Opisany powyżej  projekt spełniał  wszystkie 
obowiązujące aktualnie (na dzień ogłoszenia konkursu) wymogi 
określone w dokumentach programowych (w tym SZOP z 1 czer-
wca 2009 r.) oraz rekomendacjach wydanych przez Instytucję 
Zarządzającą w tym zakresie. Projekt wpisywał się w formę 
wsparcia przewidzianą w konkursie tj. projekty przyczyniające się 
do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich 
(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy 
publicznej) i spełniał wymagania specyficzne dla przedsięwzięć 
uznawanych za inicjatywy lokalne, związane m.in. ze spełnieniem:
- społecznej identyfikacji i akceptacji (odnoszącej się do pozy-
tywnego stosunku społeczności lokalnej do potrzeb i problemów 
będących przedmiotem i celami projektu, w konsekwencji 
wyjaśniającej, czy za danym pomysłem na inicjatywę stoją 
obywatele (zasada empowerment), 
- społecznej partycypacji (rozumianej jako współudział 
społeczności lokalnej w tworzeniu ramowych założeń projektu),   
- zasady, iż inicjatywa lokalna powinna wynikać z wewnętrznej 
potrzeby społeczności lokalnej, mającej służyć rozwiązaniu 
problemu zdefiniowanego i zdiagnozowanego przez tę 
społeczność lub służyć pobudzeniu jej aktywności, polegającej na 
zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolności społeczności 
lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów objętych 
Działaniem.

Grupa docelowa w analizowanym projekcie jest zgodna 
z zapisami SZOP, gdyż należy do grupy określonej jako: mieszkańcy 
gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. 
mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na 
obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców tych obszarów. 

Tak więc, omawiany projekt zarówno pod kątem formy 
wsparcia, jaki i zaplanowanej grupy docelowej jest zgodny 
z obowiązującymi wymogami określonymi w aktualnych 
dokumentach programowych.  

INICJATYWY LOKALNE – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
W ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekty 
dotyczące wsparcia dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na 
terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

Zgodnie z wymogami obowiązującymi w dokumentach 
programowych, w tym w szczególności Szczegółowym Opisie 
Priorytetów wsparcie udzielane w ramach Działania 7.3 powinno 
być ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców 
wsi w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie 
mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na 
rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. 

W województwie podkarpackim konkursy na realizację 
projektów dotyczących podejmowania inicjatyw lokalnych na 
rzecz aktywnej integracji cieszyły się zawsze sporym zainte-
resowaniem ze strony projektodawców. W latach 2008 – 2011 
zorganizowano 7 konkursów w ramach Działania 7.3, w wyniku 
których zrealizowano na terenie woj. podkarpackiego 67 pro-
jektów. Najczęściej podejmowanym przedsięwzięciem przez 
projektodawców składających wnioski o dofinansowanie było 
projektowanie wsparcia dotyczącego oddolnych inicjatyw 
lokalnych, obejmującego: projekty przyczyniające się do integracji 
społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem 
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej). 

Przykładem projektu, który został złożony w odpowiedzi 
na konkurs, w którym obowiązywały w/w wymogi był projekt na 
rzecz zniwelowania barier i problemów związanych z nadwagą 
i otyłością dziewcząt i chłopców - społeczności szkolnej 
uczniowskiej liceum ogólnokształcącego. Zgłoszony problem 
skutkuje izolacją tych uczniów, gorszymi wynikami w nauce, 
brakiem kontaktu z rówieśnikami i w przyszłości może skutkować 
wykluczeniem społecznym.  

Celem projektu była integracja dziewcząt i chłopców 
z nadwagą i otyłością uczęszczających do Liceum Ogólno-
kształcącego ze społecznością szkolną poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego 
odżywiania, wyrobienia właściwego nawyku ćwiczeń ruchowych, 
a w konsekwencji wyrobienia wskaźnika BMI u tych osób. 
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REALIZACJA PO KL

Niestety zapisy dokumentów programowych nie tylko 
nieustannie podlegają zmianom ale i mogą być poddawane 
odmiennym interpretacjom, czego przykładem jest właśnie 
analizowany projekt. W wyniku kontroli Instytucji Zarządzającej 
został on bowiem zakwestionowany jako przedsięwzięcie, które 
nie wpisuje się w cele Priorytetu VII PO KL.

Zgodnie z SZOP z dnia 1 czerwca 2009 r. - celem Działania 
7.3 jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i in-
tegracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji 
strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Tak 
więc, oddolna inicjatywa lokalna mająca na celu integrację 
dziewcząt i chłopców z nadwagą i otyłością uczęszczających do 
Liceum Ogólnokształcącego ze społecznością szkolną poprzez 
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie 
właściwego odżywiania, wyrobienie właściwego nawyku ćwiczeń 
ruchowych a w konsekwencji obniżenie wskaźnika BMI u tych 
osób - wpisuje się w założenia określone w treści uzasadnienia 
Działania 7.3   Priorytetu VII POKL (s.222) Szczegółowego Opisu 
Priorytetów – zgodnie z którymi: „…Na obszarach wiejskich 
obserwuje się wiele problemów rozwojowych, które na ogół są 
trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. W znacznym 
zakresie dotyczy to niskiego poziomu życia i zagrożenia 
wykluczeniem społecznym, które jest znacznie silniejsze na 
terenach nisko zurbanizowanych …"(…) „… W związku z po-
wyższym, w ramach Działania realizowane będzie wsparcie 
ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w ży-
ciu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i ak-
tywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach…".

Projekt jest zgodny z celami Priorytetu VII oraz 
Działaniem 7.3, co zostało potwierdzone w zapisach wniosku o do-
finansowanie w postaci: „Cel … projektu jest zgodny z założeniami 
POKL: Priorytetem VII Działaniem 7.3, ponieważ pozwala na 
powrót izolujących się dziewcząt i chłopców do społeczności 
szkolnej, a w przyszłości pozwoli uniknąć marginalizacji tych osób 
na rynku pracy".  Ponadto należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z za-
pisami Dokumentacji konkursowej oraz „Słownika termino-
logicznego dla SZOP POKL" - na potrzeby realizacji Działania 7.3 PO 
KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać projekt o zasięgu 
lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym 
przypadku mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich 
i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładający możliwie szeroki 
udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji 
projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach 
realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi 
wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć 
rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub 
służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności 
społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania 
problemów w zakresie objętym Działaniem. 

Według IP - grupa docelowa objęta wsparciem w pro-
jekcie jest możliwa do dofinansowania, gdyż zgodnie zapisami 
w SZOP z dnia 1 czerwca 2009 r. w Działaniu 7.3  – grupy 
bezpośrednio korzystające z pomocy to:
- mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 
25 tys. mieszkańców;
- społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich 
na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkań-
ców tych obszarów.

Stąd też, trudno zgodzić się ze wskazaniem IZ, iż w ra-
mach Priorytetu VII mogą być podejmowane tylko działania na 

rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z cytowanego 
powyżej zapisu, określającego grupy docelowe, możliwe do 
wspierania w ramach Działania 7.3 jasno wynika, iż spełnianie 
wymogu w zakresie posiadania przez odbiorców wsparcia statusu 
zagrożonych wykluczeniem społecznym nie było wówczas 
wymagane. 

Wskazanie określające jednoznacznie, iż grupami 
docelowymi w ramach Działania 7.3 mogą być: osoby 
niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), 
zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego 
powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), 
zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 
25 tys. mieszkańców – zostało zawarte w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów z dnia 1 czerwca 2010 r. Dokument ten jednak nie 
obowiązywał w trakcie naboru wniosków o dofinansowanie w ra-
mach konkursu nr 9/POKL/7.3/2010.

Trudno również zgodzić się z uwagą IZ, iż „otyłość nie jest 
powodem wykluczenia społecznego w rozumieniu zapisów POKL 
i innych dokumentów programowych, w tym SZOP".  Zacytowana 
definicja wykluczenia społecznego ze Słownika SZOP: „Brak lub 
ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania 
z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny 
być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich" 
nie precyzuje konkretnie, jakie przesłanki, czy uwarunkowania 
muszą zostać spełnione, aby mogły spowodować braki i ogra-
niczenia w uczestnictwie, wpływaniu i korzystaniu z podstawo-
wych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne 
dla wszystkich. 

Skoro z diagnozy analizowanego projektu wynika, że 
stwierdzone bariery są powodem izolacji społecznej i wyklucze-
nia, a pokonanie tych barier wpłynie korzystnie na integrację tych 
osób ze społecznością szkolną i klasową – co w konsekwencji – 
w przyszłości pozwoli uniknąć marginalizacji i trudności na rynku 
pracy, to z pewnością zrealizowana inicjatywa nie tylko wpisuje się 
w realizację celów Priorytetu VII, ale stanowi także przykład 
przedsięwzięcia komplementarnego z założeniami Priorytetu II 
POKL ukierunkowanego na promocję, rozwój i wzmocnienie 
potencjału zdrowia oraz poprawę funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia w kontekście zapewnienia właściwego rozwoju 
gospodarczego kraju. 

Omawiane różnice interpretacyjne dotyczące zapisów 
zawartych w dokumentach programowych wynikają z licznych 
zmian, jakim one podlegają. Wiąże się to nie tylko z koniecznością 
ciągłego aktualizowania wiedzy w tym zakresie, ale także z za-
chowaniem szczególnej czujności i wnikliwości w trakcie 
dokonywania oceny i nadzorowania procesu realizacji projektów. 
Nieustanne modyfikacje dokumentów programowych mogą 
skutkować nie tylko różnicą stanowisk związanych z interpretacją 
zawartych w nich zapisów lecz również konsekwencjami 
finansowymi w sytuacji, gdy stronom nie uda się wypracować 
wspólnego stanowiska odnośnie spornych kwestii.  

W związku z powyższym, należy podkreślić, iż system 
wdrażania POKL stwarzając ogromne możliwości w zakresie 
poprawy sytuacji zawodowej i społecznej wielu grup wyma-
gających szczególnego wsparcia, jednocześnie okazuje się być 
systemem słabo wydolnym pod kątem rozwiązań systemowych 
dotyczących regulacji zapisów zawieranych w dokumentach 
programowych.  

         Jolanta Płonka
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Od dłuższego czasu trwa polemika dotycząca zasadności 
tworzenia Programu Operacyjnego Ekonomia Społeczna w ra-
mach nowej perspektywy finansowej. Mam wrażenie, że 
przeciwnicy programu nie mają za bardzo alternatywy, a jednak 
wykazują wielką niechęć w ogóle do zagadnienia, jakim jest 
ekonomia społeczna. Skąd Pana zdaniem bierze się takie podejście 
do tematu?

Myślę, że pomysł na Program Operacyjny Ekonomia 
Społeczna, ma głównie na celu korzystanie z jego możliwości na 
szczeblu krajowym, przez organizacje sieciowe. Jest to takie 
myślenie, że ekonomia społeczna równa się organizacje 
pozarządowe i powinno zostać to wyłączone do osobnej kieszeni. 
Oczywiście zarządzanej przez te organizacje. Segregacja jest 
myśleniem obecnym dla niektórych liderów, którzy uważają 
organizacje pozarządowe, za wręcz funkcjonujące poza 
przestrzenią publiczną. A przecież wspólnota samorządowa to 
wszyscy obywatele, zorganizowani w różny sposób, wszyscy 
działający na rzecz wspólnoty. Jedni obywatelsko, inni publicznie, 
jeszcze inni prywatnie. Jeżeli nie przełamiemy schematów, które 
dzielą, to rozwój lokalny i regionalny, rozwój kapitału społecznego, 
będzie jeszcze przez lata i dziesięciolecia fikcją.

W istocie, Program Operacyjnego to część właśnie 
takiego segmentowania i może to doprowadzić ekonomię 
społeczną do swoistego peryferyjnego getta. Jeśli poważnie 
chcemy myśleć o rozwoju musimy wmontować działania w poli-
tyki publiczne, jako instrument realizacyjny polityk integracyj-
nych, rynku pracy, rozwoju lokalnego. I to jest jej szansa.  

Niepokoi mnie bardzo sytuacja, w której przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego starają się umniejszyć 
dokonania regionów w ramach realizowanych programów 
finansowanych ze środków wspólnotowych – zwłaszcza w ob-
szarze ekonomii społecznej. Patrząc na efekty dotychczas 
zrealizowanych projektów, można zaryzykować stwierdzenie, iż 
„PO KL regionami stoi” a priorytety centralne, delikatnie mówiąc,  
nie „idą” najlepiej. Dlaczego tak się dzieje? Jest Pan jedną z nie-
licznych osób w kraju, które tematykę spółdzielczości socjalnej 
znają bardzo dobrze zarówno od strony teoretycznej, jak i od 
strony praktycznej. Jaki jest przepis na sukces spółdzielni 
socjalnej? Czy dotacje na ich zakładanie w ramach PO KL 
wzmacniają ich szansę na rynku, czy też powodują jedynie 
krótkotrwały optymizm? 

Nie jest chyba aż tak źle, iż MRR umniejsza dokonania 
regionów. Rozumiem, że pojawiają się głosy, iż w niektórych 
regionach brak jest zrozumienia problematyki ekonomii 
społecznej. To oczywiste, że główny ciężar działań spoczywa na 
regionach, którym proponuje się z jednej strony samodzielne 
działania, z drugiej zaś ogranicza się w wielu bieżących ale i stra-
tegicznych działaniach. 

Jeśli natomiast chodzi o kwestię skuteczności, to 
oczywiście nakładają się na siebie co najmniej trzy czynniki. Po 

pierwsze brak jasnych powiązań z systemem prawnym rozwoju 
ekonomii społecznej w Polsce. Nie może być tak, że osobno 
działają konkursy PO KL, a osobno działania PUP czy PFRON. Każdy 
na innych zasadach i wedle innych reguł. Środki europejskie nie 
mają zastępować naszej polityki społecznej, a wzmacniać jej 
niektóre aspekty. Po drugie, system PO KL ma zbyt duży nacisk 
położony na efekt zgodności z procedurami, a nie efekt rezultatu. 
Ważniejsze są faktury i rozliczenia, od tego co się zrobiło. Do tego 
dochodzi system konkursowy, który również powoduje przewagę 
projektów dobrze napisanych od projektów dobrych.

Jednak jestem jak najdalej od zniechęcania do systemu 
dotacyjnego. Bez tych dotacji w ogóle nie byłoby możliwe 
powstanie podmiotów ekonomii społecznych. Bardziej się 
martwię o to, kto tworzy spółdzielnie. Czy istnieje grupa, która 
sobie ufa i ma wspólne przekonanie o działaniu. Bo bez tego 
tworzenie spółdzielni socjalnej nie ma sensu. Ważne jest również 
aby grupa miała realny pomysł biznesowy. Muszą stworzyć jakieś 
dobro czy usługę, którą ktoś kupi. Inaczej, żadne wsparcie nie 
pomoże.  Mam nadzieję, że ci którzy realizują wsparcie  o tym 
wiedzą, a nie realizują projektów tylko dla ich rozliczenia.

Dlaczego w niektórych regionach spółdzielnie działają 
sprawnie i z sukcesem a w innych nie? 

Tu odpowiedź jest prosta. Wszystko zależy od ludzi - ich 
pasji, kompetencji i zaangażowania. Wiele zależy też od chęci 
kooperacji z różnymi sektorami, instytucjami i podmiotami. 
Więcej nie trzeba. Jeśli brak tych rzeczy to żaden przepis i żaden 
program nie pomoże. Jeśli są, to nawet złe procedury im nie 
przeszkodzą. Dlatego cieszę się że na Podkarpaciu są tacy ludzie, 
co dobrze prognozuje na przyszłość.  

Zostając przy temacie spółdzielni, proszę odnieść się do 
ostatniego artykułu z dziennika Gazety prawnej pt. „Spółdzielnia 
wyłudzania funduszy europejskich”. W mojej ocenie jest on dość 

SZANSE  ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM

Wywiad z Cezarym Miżejewskim, prezesem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 

Cezary Miżejewski (pierwszy z prawej) na I Podkarpackiej 
Konferencji pt. ” Gospodarka społeczna w woj. podkarpackim 
szansa czy utopia?”, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 
20.04.2012 r., Fot. Archiwum WUP Rzeszów
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jednostronny i mało obiektywny, czy takie artykuły nie pogłębiają 
złych stereotypów i uprzedzeń dotyczących spółdzielni socjalnych?

Ten artykuł jest klasycznym przykładem, że tytuł jest 
ważniejszy od treści. Tabloizacja dotyka również poważnych gazet. 
Warto zwrócić uwagę, że artykuł opisuje dylematy projektu, 
w którym spółdzielnie nie otrzymywały środków unijnych. 
Co więcej opisano przykład, w którym nie udała się inicjatywa, 
która nie otrzymała żadnego dofinansowania ze środków 
Funduszu Pracy, ponieważ PUP w Warszawie uznał, że 
przedsięwzięcie jest nieopłacalne. Tymczasem podtytuł brzmiał: 
„Miały pomagać bezrobotnym. Ale funkcjonują po to, by wyłudzać 
pomoc finansową z Unii Europejskiej”. Autorka chyba nie wie, jak 
wielką szkodę mogą przynieść takie teksty.  Dzwoniło do mnie 
wielu spółdzielców rozgoryczonych tym tekstem, uważając – 
notabene słusznie - że niweczy ich miesiące i lata pracy budowania 
zaufania jako solidnego przedsiębiorcy. Poza tym na marginesie 
warto też zwrócić uwagę na nieuzasadnione przekonanie, że 
każde przedsięwzięcie gospodarcze – a zwłaszcza wsparte ze 
środków publicznych – musi się udać, bo inaczej to złodziejstwo. 
Tymczasem biznes, to przedsięwzięcie oparte na ryzyku. 
Niektórym się po prostu nie udaje. Według ewaluacji w PO KL 
wynika, że po 22 miesiącach od otrzymania dotacji funkcjonuje 
ponad połowa badanych. Czy to dużo, czy mało? Ja uważam, że 
bardzo dużo.     

Powróćmy do tematów programowych. Czy zadania 
związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym nie 
powinny być w całości wdrażane przez regiony, których dotykają 
bezpośrednio te problemy i ich przyczyny? Czy przy podziale 
środków i opracowywaniu wskaźników do osiągnięcia  w nowej 
perspektywie - nadal w niewielkim stopniu będzie uwzględniana 
specyfika i uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionów?

W dużej mierze należy potwierdzić tezę, że polityka 
integracji społecznej to przede wszystkim polityka regionalna. 
Tutaj muszą zapadać najważniejsze decyzje – choć warto zwrócić 
uwagę że musi się to odbywać w szerszych politycznych ramach 
krajowych. A do tego najlepsze są dobrze przygotowane 
systemowe regulacje prawne. Natomiast nie decydowałbym czy 
dany region ma stosować takie czy inne działania. Takie czy inne 
instrumenty, według takich czy innych wskaźników. To domena 
polityki regionalnej. Musi być tylko zabezpieczenie, że środków na 
integrację społeczną nie może być mnie niż… co zabezpieczy tę 
problematykę oraz że proces tworzenia kierunków regionalnych 
musi być określony w sposób partycypacyjny, uspołeczniony, 
oparty na solidnej diagnozie. Inaczej uznanoby, że najlepiej 
w ogóle nie wydawać na integrację, bo jest mało rozwojowa, albo 
też podejmować arbitralne decyzje bez uwzględnienia specyfik 
nie tylko regionalnych ale i lokalnych. Wszyscy musimy się uczyć. 
To dotyczy zarówno poziomu krajowego jak i regionalnego. 
Uznanie, że integracja społeczna i polityka społeczna jest tak samo 
ważna jak wzrost PKB i spadek stopy bezrobocia nie dotarł jeszcze 
do wszystkich decydentów na rożnych szczeblach. Ale dobrze, że 
Komisja Europejska to widzi i uczy nas w sposób praktyczny.  

Bez tego pytania nie ma dziś wywiadów. Kto będzie 
mistrzem Europy i  i jak wypadną Polacy? 

Stawiam na finał Niemcy – Hiszpania, ale kto to może 
wiedzieć. Co do naszej reprezentacji, to mam tylko nadzieję, że 
pokażą prawdziwą walkę. Nie jest wstyd przegrywać z dobrymi, 
ważne aby pokazywać wolę walki.   

      Bartosz Kostecki

Priorytet                                                                                                 Termin naboru

Konkursy zamknięte

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

(konkurs nr 32/POKL/8.1.1/2012)
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

(konkurs nr 33/POKL/8.2.1/2012)
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (konkurs nr 23/POKL/7.2.1/2012)

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONKURSY

Ogłoszenie konkursu: 
12 marca 2012 r. 

Konkursy otwarte

28 maja – 9 lipca 2012 r.

28 maja – 16 lipca 2012 r.

4 czerwca – 27 lipca 2012 r.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

(konkurs nr 31/POKL/8.1.2/2012)
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

(konkurs nr 32/POKL/9.1.2/2012)
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

(konkurs nr 22/POKL/VII/IN/2012)

Ogłoszenie konkursu: 
12 marca 2012 r.

Ogłoszenie konkursu: 
30 marca 2012 r.
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INFORMACJA O OGŁOSZONYCH KONKURSACH W RAMACH 
PRIORYTETU VI PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od początku 2012 roku ogłosił 5 konkursów w ramach Priorytetu VI PO KL.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od początku 2012 
roku ogłosił 5 konkursów w ramach Priorytetu VI PO KL.

W ramach Działania 6.2 PO KL zostały ogłoszone 2 kon-
kursy: 20/POKL/6.2/2012 i 21/POKL/6.2/2012, na które nabór 
wniosków zakończył się 22 maja 2012 r. W ich ramach można było 
składać wnioski na udzielenie bezzwrotnego wsparcia dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
obejmującego:

– doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy           
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,

– przyznanie środków finansowych na rozwój przedsię-
biorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę (lub 20 tys. 
PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni 
socjalnej),

–   wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomosto-
wego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe oraz 
szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzysty-
wania dotacji.

Wnioskodawcy w ramach konkursu nr 20/POKL/6.2/ 
2012 będą mogli skierować wsparcie wyłącznie do osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
województwa podkarpackiego, które są osobami niepeł-
nosprawnymi, do 25 roku życia lub w wieku 50+. Natomiast 
w konkursie nr 21/POKL/6.2/2012 wsparcie może zostać 
skierowane tylko do osób bezrobotnych zarejestrowanych w po-
wiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego przez 
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia 
przystąpienia do projektu.

Obecnie wnioski złożone w odpowiedzi na oba konkursy 
są w trakcie oceny. Lista instytucji, które wyłonione zostaną do 
dofinansowania i które udzielać będą dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej znana będzie pod koniec III kwartału 
2012 r.

W ramach Poddziałania 6.1.1 ogłoszono 3 konkursy. 
W ich ramach wsparcie może być skierowane do osób 
pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako 
bezrobotne) zamieszkujących na terenie województwa 
podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku 
konkursu 17/POKL/6.1.1/2012 grupa ta została ograniczona 
wyłącznie do osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy województwa podkarpackiego, z uwagi na to, że w ramach 
tego konkursu do aplikowania uprawnione były wyłącznie 
Powiatowe Urzędy Pracy z województwa podkarpackiego. 
Również w konkursie nr 18/POKL/6.1.1/2012 zawężono grupę 
docelową. Zgodnie z kryteriami dostępu dla tego konkursu 
uczestnikami projektów wyłonionych w jego ramach do realizacji 
mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne lub w wieku 50+ 
pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako 
bezrobotne). Jedynie konkurs nr 19/POKL/6.1.1/2012 zakłada 
kierowanie wsparcia do wszystkich osób mieszkających na terenie 
województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywil-

nego), które pozostają bez zatrudnienia (w tym są zarejestrowane 
jako bezrobotne).

W ramach w/w konkursów Wnioskodawcy mogą 
kierować wsparcie do uczestników w postaci:

–  identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia,         
w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów 
Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz 
możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

–  organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik ak-
tywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji 
kluczowych,

–  wsparcia psychologiczno - doradczego osób wchodzących             
i powracających na rynek pracy, 

–  realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących 
jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 
· pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
· staże/praktyki zawodowe ,
· szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych,
· subsydiowanie zatrudnienia.

W ramach wszystkich ogłoszonych konkursów z Pod-
działania 6.1.1 PO KL każdy Wnioskodawca, aby pozytywnie 
przejść ocenę formalną musiał zapewnić kompleksowe wsparcie 
dla potencjalnych uczestników, poprzez zastosowanie w od-
niesieniu do każdego uczestnika co najmniej dwóch form 
wsparcia, a w tym obowiązkowo stażu/praktyki zawodowej i/lub 
subsydiowanego zatrudnienia. Wnioskodawcy muszą również 
zapewnić osiągnięcie określonego wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej w odniesieniu do poszczególnych grup osób, 
które stanowią grupę docelową projektu. Wartości tych 
wskaźników określone zostały w poszczególnych dokumentacjach 
konkursowych w ramach kryteriów dostępu.

Nabór wniosków w ramach konkursów 17/POKL/6.1.1/
2012, 18/POKL/6.1.1/2012, 19/POKL/6.1.1/2012 dobiegł już 
końca i obecnie trwa ocena złożonych projektów. Łącznie w od-
powiedzi na w/w konkursy wpłynęło 233 wnioski, w tym:
–  na konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012 – 21 wniosków,  
–  na konkurs nr 18/POKL/6.1.1/2012 – 59 wniosków, 
–  na konkurs nr 19/POKL/6.1.1/2012 – 153 wnioski.

Magdalena Bargiel
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Pierwotnie okres realizacji projektów określony został od 
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2013 roku, niemniej jednak z uwagi 
na wykorzystanie alokacji na finansowanie projektów 
systemowych w roku 2011 ich realizacja miała zostać zakończona 
wraz z zamknięciem roku. Instytucja Zarządzająca Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki mając jednak na uwadze konieczność 
wykonania zaleceń Komisji Europejskiej odnośnie celów 
Programu, w tym wspierania osób młodych na rynku pracy, jak 
również koniczność takiego zarządzania alokacją, które 
zminimalizuje ryzyko niewykorzystania alokacji w ramach 
Programu, podjęła decyzję o kontynuacji projektów systemowych 
powiatowych urzędów pracy w ramach PO KL we wszystkich 
województwach do końca 2014 roku. Ostatecznie, Instytucja 
Zarządzająca PO KL w marcu 2012 r. zatwierdziła Plan Działania na 
rok 2012 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dla 
Priorytetu VI, zgodnie z którym grupę docelową w ramach 
projektów systemowych stanowić będą osoby do 35 r. ż., z których 
co najmniej 70% to osoby do 30 r. ż.. Dodatkowo założono 
osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 
minimum 30%. W 2012 roku województwo podkarpackie 
otrzymało z Funduszu Pracy kwotę 148.844.600,00 PLN na 
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

KONTYNUACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH POWIATOWYCH 
URZĘDÓW PRACY 

W województwie podkarpackim projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są od marca 
2008 roku i uczestniczą w nich wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa.

z czego udział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Podkarpack iego wyniós ł  
52.095.600,00 PLN. Kwota ta w całości została przeznaczona na 
dofinansowanie realizacji przez powiatowe urzędy pracy 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL. W odpowiedzi na 
ogłoszony w dniu 15 marca nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów, wszystkie powiatowe urzędy pracy złożyły wnioski na 
łączna kwotę 53.325.683,90 PLN. Różnica pomiędzy przewidzianą 
kwotą dofinansowania a wartością przedłożonych projektów 
wynika z założonego wkładu własnego ze środków prywatnych. 
Łącznie w ramach tych projektów wsparciem zostanie objętych 
6 155 uczestników, w tym 3 385 kobiet. Od początku realizacji 
projektów systemowych ze wsparcia w postaci staży, przygo-
towania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, szkoleń 
oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej skorzystało 50 112 osób w tym 28 213 kobiet. Po za-
kończeniu udziału w projekcie 22 138 bezrobotnych podjęło 
zatrudnienie, z czego 7 888 rozpoczęło prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej generując dodatkowo 207 nowych 
miejsc pracy. 

          Antonina Białorucka

          Małgorzata Drzewicka

Na konkurs przeznaczono kwotę 30 milionów PLN, a cela-
mi przewidzianymi do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów  
w ramach ww. konkursu są:

ü wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku kryzysu 
gospodarczego planują lub realizują plany grupowych 
lub monitorowanych zwolnień pracowników poprzez 
zainicjowanie, opracowanie i realizację programów 
outplacementowych łagodzących negatywne skutki 
zmiany gospodarczej, 

ü uzyskanie przez pracowników zagrożonych utratą pracy 
lub będących na wypowiedzeniu umowy o pracę, w wy-
niku kryzysu gospodarczego, nowego, trwałego 
zatrudnienia i umożliwienie im podjęcia pracy w nowym 
miejscu pracy. 

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy 
projektów: 
1. typ projektu (1) – wsparcie dla osób zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem 

 PROCEDURA „SZYBKIEJ ŚCIEŻKI” – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY FORMALNE
Przypominamy Państwu, że w dalszym ciągu trwa konkurs otwarty nr 31/POKL/8.1.2/2012 w ramach procedury przyśpieszonego 
wyboru projektów. 

z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane 
w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, 
obejmujących m.in.: 

a. szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy 
wsparcia przewidziane w ramach projektu), 
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b. poradnictwo psychologiczne, 
c. pośrednictwo pracy, 
d. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia 
pracy w nowym zawodzie, 
e. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u no-
wego pracodawcy, 
f. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następu-
jących instrumentów: 

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szko-
lenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, 
ii. przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na 
osobę, 
iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / 
do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzie-
lenie wsparcia pomostowego, obejmujące finanso-
we wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie     
w kwocie nie wyższej niż równowartość minimal-
nego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 
wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji 
(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność    
w ramach danego projektu)

2. typ projektu (2) – szkolenia przekwalifikowujące i usługi 
doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań 
i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 
zatrudnienia). 
3. typ projektu (3) – szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców 
wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsię-
biorstwa. 

Na dzień 31 maja 2012 r. na konkurs wpłynęło 107 
wniosków, z których znaczna część posiadała uchybienia 
skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Zdecydowana większość błędów formalnych dotyczy 
w głównej mierze trzech zagadnień: obligatoryjnej formy wsparcia 
związanej ze szkoleniami i poradnictwem zawodowym, kryterium 
dotyczącego funkcjonowania na terenie Podkarpacia biura 
projektu oraz wymaganej efektywności zatrudnieniowej na 
poziomie 50%.

W ramach niniejszego konkursu najwięcej problemów 
skutkujących odrzuceniem projektu na etapie oceny formalnej 
przysparza Wnioskodawcom kryterium związane ze szkoleniami 
zawodowymi. Forma wsparcia a) szkolenia i poradnictwo 
zawodowe w typie 1 projektów jest formą obligatoryjną. Zgodnie 
z tym kryterium projekt powinien w swoich założeniach zakładać 
wsparcie związane zarówno z poradnictwem zawodowym jak i ze 
szkoleniami typowo zawodowymi. Kryterium związane ze 
szkoleniami zawodowymi jest bardzo często utożsamiane przez 
Wnioskodawców z kryterium f)i doradztwo (indywidualne i gru-
powe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejęt-
ności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Należy rozróżnić szkolenia typowo zawodowe 

dające konkretne, udokumentowane (często certyfikowane) 
uprawnienia dotyczące możliwości wykonywania zarobkowo 
określonych zawodów (forma a), od szkoleń związanych wyłącznie 
z rozwinięciem pewnych umiejętności i kwalifikacji ułatwiających 
zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (forma f). 
Biorąc pod uwagę obowiązujące dodatkowe kryterium formalne 
nr 1 dotyczące zapewnienia kompleksowości wsparcia należy 
podkreślić, że wśród wymaganych tym kryterium czterech form 
wsparcia szkolenia i poradnictwo zawodowe traktowane jest jako 
jedna (obligatoryjna) forma wsparcia.

Kolejnym często występującym błędem jest brak w za-
pisach wniosków szczegółowych informacji dotyczących 
wymaganego biura projektu na terenie województwa podkar-
packiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zgodnie 
z Dokumentacją konkursową kryterium to jest obligatoryjne dla 
wszystkich beneficjentów, tak więc każdy beneficjent musi 
zawrzeć we wniosku wymagane informacje na ten temat. 
Niezależnie od faktu posiadania siedziby na terenie województwa 
podkarpackiego we wniosku musi się znaleźć jednoznaczna 
informacja dotycząca wszystkich trzech aspektów powyższego 
kryterium tj. (1) funkcjonowania biura projektu w okresie jego 
realizacji, (2) możliwości dostępu do pełnej dokumentacji 
projektu, (3) możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Brak opisu któregokolwiek z powyższych trzech 
aspektów kryterium dotyczącego biura projektu skutkuje 
odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej bez możliwości 
uzupełnienia wniosku.

Wymagana we wniosku efektywność zatrudnieniowa na 
poziomie 50% mierzona jest zgodnie z dokumentem „Sposób 
pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie” (dostępnym 
w zakładce Dokumenty do pobrania – przygotowanie projektu na 
stronie WUP Rzeszów http://pokl.wup-rzeszow.pl). W związku 
z opracowanym sposobem pomiaru, jako efektu zatrudnienio-
wego nie traktuje się zatrudnienia subsydiowanego finansowa-
nego w trakcie trwania projektu, chyba że uczestnik projektu 
kontynuuje zatrudnienia na danym stanowisku po ustaniu 
finansowania z projektu (i po spełnieniu warunków określonych 
w powyższym dokumencie). W związku z faktem, że wymagana 
efektywność zatrudnieniowa jest kryterium dostępu (skutkują-
cym m.in. kwalifikowalnością poniesionych w projekcie kosztów) 
zapisy we wniosku powinny być na tyle czytelne, aby możliwa była 
ich jednoznaczna weryfikacja zarówno na etapie oceny projektu, 
jak i w trakcie jego realizacji czy też potencjalnych kontroli. Zapisy 
wniosku powinny umożliwiać jednoznaczne zweryfikowanie 
w wyniku jakich działań projektowych i w jakiej wielkości (ilość 
osób) efekt zatrudnieniowy zostanie w projekcie osiągnięty.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pozwolą 
Państwu sprawniej aplikować o środki w ramach powyższego 
konkursu, co umożliwi sprawne i szybkie reagowanie na 
pojawiające się w województwie podkarpackim problemy 
zwolnień pracowników związane z trwającym światowym 
kryzysem gospodarczym.

    Grzegorz Wyciślak
        Waldemar Depa

REALIZACJA PO KL
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PROJEKTY WSPIERAJĄCE INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA DZIECI 
Z KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – STAN WDRAŻANIA PROJEKTÓW 
NA CZERWIEC 2012
31 maja 2012 zakończył się ostatni czwarty nabór wniosków z indywidualizacji procesu nauczania. W trzech poprzednich naborach, 
które były organizowane od 2010 roku wpłynęło łącznie 163 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 31 500 000 PLN. 
W czwartym naborze wpłynęło 17 wniosków na kwotę 2,1 mln PLN. Województwo podkarpackie na realizację indywidualizacji 
procesu nauczania otrzymało blisko 42 mln PLN.

Projekty indywidualizacji nauczania skierowane są do 

szkół podstawowych, a konkretnie do uczniów i uczennic klas I-III. 

Wnioskodawcami, a tym samym realizatorami projektów mogą 

być wyłącznie organy prowadzące szkoły publiczne (najczęściej 

gminy), ale również organy prowadzące szkoły niepubliczne. 

Ażeby przystąpić do realizacji projektu, liczba szkół objętych 

wsparciem musi wynosić co najmniej 70% spośród wszystkich 

szkół podstawowych podlegających danemu organowi pro-

wadzącemu. Odsetek ten stanowi tak zwane kryterium dostępu, 

czyli obowiązkowy wymóg dla projektów kierowanych do 

dofinansowania w 2012 r. i wynika z Zasad przygotowania, 

realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie 

indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy 

prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki z 1 stycznia 2012 r.
Projekty realizowane są w trybie systemowym, co 

oznacza, że każdy organ prowadzący ma prawo do sięgnięcia po 

środki na zrealizowanie projektu indywidualizacji procesu 

nauczania, nie bojąc się o konkurencję ze strony innych 

Wnioskodawców, jak ma to miejsce w procedurze konkursowej. 

Warunkami uzyskania dofinansowania są wyłącznie chęci 

zrealizowania projektu oraz przygotowanie poprawnego wniosku, 

który w trakcie oceny może podlegać poprawie w zakresie 

wymaganym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Środki przeznaczone na realizację projektów indy-

widualizacji dzielone są pomiędzy szkoły wg algorytmu opartego 
o ich wielkość: do obliczenia kwoty dofinansowania potrzebne 

jest rozgraniczenie na szkoły małe oraz szkoły duże. Mała szkoła, 

gdzie maksymalna liczba uczniów i uczennic w klasach I-III nie 

przekracza 69, może otrzymać na realizację projektu kwotę 

ryczałtową w wysokości 30 tys. PLN. Duża szkoła, do której 

uczęszcza minimum 70 uczniów i uczennic w klasach I-III, może 
z kolei otrzymać dofinansowanie w wysokości 453,30 PLN 
w przeliczeniu na jednego ucznia.
W ramach otrzymanej kwoty szkoły mogą:

- doposażyć bazę w sprzęt specjalistyczny oraz pomoce 

dydaktyczne, wynikające z zaplanowanego procesu 

indywidualizacji (Standard IV),
- realizować zajęcia dodatkowe wynikające z indy-

widualizacji procesu nauczania (Standard V).
W województwie podkarpackim prace nad wdrożeniem 

projektów do realizacji rozpoczęto już w I połowie 2010 r. 
W dwóch pierwszych naborach 105 organów prowadzących 

złożyło projekty dla 598 szkół podstawowych na łączną kwotę 

ponad 21 mln PLN. Projekty te są aktualnie w realizacji lub 

realizacja ich została już zakończona. 
W ramach dofinansowania, według zdiagnozowanych 

potrzeb uczniów, szkoły najczęściej zaplanowały zajęcia 

wyrównawcze z matematyki, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
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trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne, językowe, zajęcia 

korekcyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 

Doposażono również bazę dydaktyczną szkół na potrzeby 

realizacji zajęć wynikających z indywidualizacji procesu nauczania. 

Zakupiono między innymi tablice interaktywne, programy 

multimedialne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć. W 105 projektach na doposażenie bazy 

dydaktycznej szkół przeznaczono prawie 9,5 mln PLN, a więc 

ponad 44% otrzymanej kwoty dofinansowania.
W trzecim naborze wniosków, zakończonym 31 marca 

2012 r. wpłynęło 58 projektów dla 281 szkół podstawowych na 

łączną kwotę ponad 10 mln PLN. W chwili obcej wnioski te są na 

etapie oceny merytorycznej lub podpisywania umów o do-

finansowanie. W większości projektów złożonych w trzecim 

naborze okres realizacji rozpoczyna się we wrześniu 2012 r. i trwa 

jeden rok szkolny. 19 organów prowadzących zdecydowało się na 

realizację samego IV Standardu, tj. doposażenia bazy 

dydaktycznej. Po trzech naborach wniosków systemowych do 

rozdysponowania zostało jeszcze prawie 10,5 mln PLN, dlatego 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie postanowił ogłosić czwarty 

nabór wniosków. Z uwagi na fakt, że każda szkoła podstawowa 

może jeden raz otrzymać dofinansowanie, zostało opracowane 

zestawienie organów prowadzących, które jeszcze nie starały się 
o dofinansowanie na realizację projektów systemowych. Ze 191 

organów z terenu województwa, prowadzących szkoły publiczne 

jak i niepubliczne, 40 nie aplikowało w dotychczas organi-

zowanych naborach wniosków systemowych (w tym 26 gmin, 

które są organami prowadzącymi szkoły podstawowe). Dla szkół 
i ich organów prowadzących, zostały zorganizowane wyjazdowe 

spotkania informacyjne w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Jarosła-

wiu, Krośnie i Sanoku oraz indywidualne spotkania w Wo-

jewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Efektem tych spotkań 

było złożenie 17 wniosków dla 71 szkół podstawowych, na łączną 

kwotę ponad 2,1 mln PLN. Wiele organów prowadzących nie 

zdecydowało się na złożenie wniosków o dofinansowanie ze 

względu na przekazywanie przez gminy niektórych szkół 

podstawowych stowarzyszeniom.
Reasumując w czterech naborach projekty złożyło 180 

organów prowadzących dla 950 publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych, na łączną kwotę ponad 33,1 mln PLN.
Ustalony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na 

poziomie min.70% wskaźnik – odsetek szkół podstawowych, które 

zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania - 

zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zadań w projektach 

złożonych w ramach czterech naborów. W województwie 

podkarpackim, aby osiągnąć wskaźnik, projektami powinno być 

objęte 679 szkół. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, po 

zakończeniu realizacji projektów z czterech zrealizowanych 

naborów, osiągnie 97,9 % ustalonego wskaźnika. 
Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego wynika, iż jesteśmy pierwszym województwem 
w kraju, które osiągnęło tak wysoki poziom wskaźnika oraz 

zorganizowało tyle naborów wniosków. 
W większości województw odbyło się tylko dwa nabory 

projektów systemowych z indywidualizacji procesu nauczania.
Zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania 

projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania 

realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ma możliwość ponownego 

rozdysponowania środków, jednakże jest zobowiązana do 

opracowania i podania do publicznej wiadomości algorytmu 

podziału środków. Kwota, która nie została zakontraktowana, 

będzie rozdysponowana pomiędzy ograny prowadzące, które 

dotychczas nie otrzymały dofinansowania na realizację projektów 

systemowych, a także organy, które wzięły już udział w dotychczas 

zorganizowanych naborach.
   Renata Gotfryd



13

EWALUACJA PO KL

Raport końcowy z badania dostarczył ciekawych 
informacji na temat sytuacji kobiet i  mężczyzn na rynku pracy 
województwa podkarpackiego. Informacje te mogą okazać się 
przydatne zarówno dla WUP Rzeszów jako Instytucji 
Pośredniczącej w systemie wdrażania PO KL w województwie 
podkarpackim, jak również dla innych instytucji regionalnych 
i realizatorów projektów, którym mogą służyć do zwiększenia 
efektywności prowadzonych przez nich działań na rzecz poprawy 
sytuacji kobiet i mężczyzn na regionalnym rynku pracy.

Wykonawcą badania, wyłonionym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego była firma IBC GROUP 
Central Europe Holding S.A.. Zlecając badanie WUP kierował się 
chęcią uzyskania pogłębionej wiedzy na temat sytuacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy województwa podkarpackiego oraz 
zidentyfikowania ewentualnych nierówności, na które powinna 
zostać zwrócona uwaga w trakcie wdrażania komponentu 
regionalnego PO KL. Sytuacja obu grup docelowych została 
porównana w odniesieniu do ich uczestnictwa w projektach EFS 
(kobiety i mężczyźni, jako grupy docelowe) w kontekście 
zapotrzebowania na odpowiednio ukierunkowane działania. 
Przyjrzano się również kwestii podjętych już w ramach PO KL 
działań, mających służyć wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn 
na regionalnym rynku pracy (m. in. standard minimum). 

Aby uzyskać wiedzę w interesującym obszarze, 
przeprowadzono badania, które łączyły zarówno analizę danych 
zastanych, dotyczących przede wszystkim rynku pracy 
województwa podkarpackiego, jak i badania terenowe. 
Analizowane były dane statystyczne zbierane przez GUS, raporty 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także raporty i macierze 
opracowane w trakcie projektów badawczych realizowanych 
w ramach PO KL w województwie podkarpackim. Szczególnie 
analiza tych ostatnich źródeł była ciekawym elementem badania - 
dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych 
w ramach kilku projektów PO KL zostały ponownie przetworzone 
przez wykonawcę, pod kątem interesujących go kryteriów, 
wynikających z celów ewaluacji. Ze względu na to, że projekty 
dotyczyły różnych aspektów życia społecznego, wyniki przepro-
wadzonej w ten sposób analizy dostarczyły interesujących 
informacji w zakresie rożnych postaw i zachowań kobiet i męż-
czyzn, dotyczących np. migracji zarobkowej, zatrudnienia w szarej 
strefie, przedsiębiorczości itd. Pełne wyniki badania dostępne są 
w Raporcie z badania desk research, zamieszczonym na stronie 

KOBIETA NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY

WUP z zakładce Ewaluacja. Zainteresowanych zachęcamy do 
lektury. 

Na etapie realizacji badań terenowych przeprowadzono 
około 1 100 wywiadów telefonicznych z osobami objętymi 
wsparciem projektowym w ramach wybranych Działań/ 
Poddziałań, służących wsparciu zarówno osób bezrobotnych, czy 
nieaktywnych zawodowo, jak i pracujących a także osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzono 
również 98 wywiadów pogłębionych - 93 z kobietami 
uczestniczącymi w projektach dofinansowywanych ze środków 
EFS w ramach PO KL oraz 5 z pracownikami zajmującymi się 
w WUP zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą projektów w ramach 
trzech badanych Priorytetów PO KL. Kolejną metodą, za pomocą 
której starano się uzyskać wiedzę w obszarze objętym badaniem 
były zogniskowane wywiady grupowe z projektodawcami. 
Rekomendacje wypracowano poprzez realizację paneli eksper-
tów, opisano kilka przypadków, które według ewaluatora 
odpowiednio ilustrują sytuację odbiorców wsparcia zróżnicowaną 
poprzez odmienne wybory życiowe, zachowania, zaangażowanie 
i efekty tych działań. 

Wyniki przeprowadzonej w ramach badania analizy, 
przedstawione przez Ewaluatora w raporcie końcowym, 
potwierdziły istotnie gorszą sytuację kobiet na podkarpackim 
rynku pracy w porównaniu do sytuacji mężczyzn. Wskazują na to 
zarówno widoczne dysproporcje między kobietami i mężczyz-
nami pod względem aktywności zawodowej, wskaźników 
zatrudnienia, odsetka osób bezrobotnych czy długości 
pozostawania bez pracy (patrz: wykres nr 1).

Wykres nr 1. Wskaźnik aktywności zawodowej wg płci w wo-
jewództwie podkarpackim w II kwartale 2011 r. (%)

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Aktywność 
ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2011 r. GUS. 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_aktyw_eko
nom_ludn_II_kw_2011.pdf

Korzystając z okazji pragniemy szczególnie podziękować 
wszystkim respondentom, którzy wzięli udział w badaniu – bez 
Państwa pomocy nie udałoby się przeprowadzić badania w za-
planowanym kształcie.

W maju 2012 r. została zakończona realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Kobieta na podkarpackim rynku pracy 

w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego". 
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poniższym wykresie, przedstawiającym rozkład odpowiedzi na 
pytanie o występujące różnice w sytuacji obu grup.

Wykres 2. Czy Pana(i) zdaniem występują różnice w sytuacji 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy pod względem …?

                                            wg kobiet
                                                       

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na potrzeby raportu - 
badanie CATI, n=1102 z tego 671 stanowiły kobiety oraz 431 
mężczyźni.

Co ciekawe, współczynnik zatrudnienia kobiet na 
Podkarpaciu jest wyższy niż w innych regionach Polski. To zjawisko 
w zestawieniu z relatywnie wysoką stopą bezrobocia kobiet 
w województwie podkarpackim świadczy według ewaluatora 
o wyższej niż w innych regionach chęci kobiet do podejmowania 
pracy płatnej, przy równoczesnym występowaniu barier w dostę-
pie do pracy. 

Kobiety przeważają w kategorii osób długotrwale 
bezrobotnych. Tendencje w tym zakresie są dość typowe w zesta-
wieniu z resztą kraju, interesujący natomiast jest fakt, że 
Podkarpacie wyróżnia się na tle innych regionów niższym 
odsetkiem bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia (odsetek 
ten jest zresztą w regionie niższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn 
z tej samej grupy wiekowej). 

Ewaluator wyróżnił kilka obszarów, w których widać 
nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy. 
W badaniach zwrócono uwagę na kwestię dyskryminacji 
zawodowej kobiet, która wynika ze stereotypowego przekonania 
o tym, że niektóre zawody nie mogą być wykonywane przez 
kobiety – a takie przekonania żywi zarówno część pracodawców, 
jak i samych zainteresowanych podjęciem pracy zawodowej 
(respondentki często zwracały uwagę w badaniu, że na rynku 
brakuje ofert pracy „skierowanych do kobiet"). Innym przejawem 
nierówności wskazywanym przez ewaluatora są różnice w wy-
sokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn - według badania 
Diagnoza Społeczna 2009 przeciętny deklarowany dochód kobiet 
jest o ponad 20% niższy od dochodu mężczyzn. Różnica na 
niekorzyść kobiet jest obserwowana wśród osób należących do tej 
samej grupy zawodowej, o podobnych kompetencjach i po-
dobnych stanowiskach (takie szczegółowe porównanie nawet 
zwiększa różnicę do 28%). Kobiety rzadziej niż mężczyźni 
zasiadają na stanowiskach kierowniczych. Sytuacja ta dotyczy 
także branż silnie sfeminizowanych jak np. szkolnictwo (poza 
wyższym), gdzie funkcje dyrektorskie pełnią najczęściej 
mężczyźni.

Ewaluator zwraca również uwagę na aspiracje zawo-
dowe, które są czynnikiem różnicującym na rynku pracy - dla 
większości badanych mężczyzn kluczowy jest czynnik finansowy – 
przede wszystkim poziom wynagrodzenia i dobre warunki pracy, 
dalej atmosfera pracy oraz możliwości awansu. Kobiety zwracają 
uwagę przede wszystkim na możliwość podnoszenia kwalifikacji, 
satysfakcję zawodową, stabilizację, czy dobrą atmosferę pracy. 
Tutaj więc wszystkie czynniki pozapłacowe odgrywają znacznie 
większą rolę niż w przypadku mężczyzn. Ponadto kobiety częściej 
biorą pod uwagę czynniki pozwalające im łączyć pracę zawodową 
z obowiązkami rodzinnymi, takie jak: godziny i miejsce pracy – 
praca w stałych godzinach, w systemie nie zmianowym czy w go-
dzinach nocnych. Postawa mężczyzn w zakresie podejmowania 
pracy bez umowy jest bardziej elastyczna niż kobiet – jest to 
również różnica determinująca sytuację obu grup na rynku pracy. 
Jak pokazują wyniki badań, kobiety jako optymalne miejsce pracy 
preferują przede wszystkim firmy z sektora państwowego ze 
względu na mniejsze ryzyko utraty pracy niż w firmie prywatnej 
oraz zatrudnienie na umowę o pracę.

Co ciekawe kobiety i mężczyźni inaczej postrzegają 
kwestię nierówności płci na rynku pracy. Widać to dobrze na 
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Według ewaluatora na pozycję kobiet na rynku pracy 
w znaczącym stopniu wpływa fakt posiadania dzieci. 18% spośród 

ogółu bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w województwie 

podkarpackim na koniec 2010 r. stanowiły te, które nie mogły 

znaleźć zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym. 

W zakresie liczby kobiet, które są bezrobotne ze względu na 

przerwę związaną z urodzeniem i wychowaniem dzieci, Pod-

karpacie zajmowało 3 miejsce w kraju, z około 15 tys. kobiet 
w takiej sytuacji.
Kobiety wracające do pracy po urlopie wychowawczym wskazują 

na trudności w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, 

wynikające głównie z braku elastyczności w organizacji pracy 
i niewielkimi ustępstwami ze strony pracodawców. Trudności te 

istotnie także ograniczają zaangażowanie kobiet na rynku pracy 
i są przyczyną wycofania się z niego.

Jednym z czynników, mających wpłynąć na lepsze 

dopasowanie realizowanych ze środków EFS projektów do 

potrzeb kobiet i mężczyzn jest konieczność przestrzegania przez 

projektodawców tzw. standardu minimum równości szans kobiet 

i mężczyzn. Chęć spełnienia jego wymogów wymusza na 

wnioskodawcach sięgnięcie do badań, analiz czy statystyk i re-

alizację projektów w oparciu o fakty, a nie założenia a priori. 

Oczywiście zdarzają się sytuacje, że proporcje udziału w pro-

jektach kobiet i mężczyzn wynikają bardziej z „mody” jak to 

określają projektodawcy, czyli konieczności wywiązania się 
z postawionych wymogów standardu niż z realnych różnic 
w potrzebach obu grup, zwłaszcza, że problemem w tym zakresie, 

zgłaszanym przez wnioskodawców jest brak szczegółowych 

danych statystycznych i informacji dotyczących sytuacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy np. pod kątem zatrudnienia w różnych 

branżach. Niemniej jednak według ewaluatora konsekwencją 

stosowania zasady równości szans w projektach jest przenoszenie 

doświadczeń projektodawców na grunt zawodowy .  

Wnioskodawcy, jako pracodawcy sami w większym zakresie 

stosują zasady równości szans we własnych firmach np. 

prowadząc dobór pracowników w oparciu wyłącznie o kryteria 

merytoryczne, posiadają większa świadomość konieczności 

zapewnienia jednolitych wynagrodzeń, dbałości o przestrzeganie 

prawa.

Wśród rekomendacji, które w opinii ewaluatora miałyby 

się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet na podkarpackim rynku 

pracy znalazły się m.in.: 
prowadzenie działań promocyjnych w zakresie promocji 

kierunków technicznych wśród kobiet,
monitoring najbardziej poszukiwanych kierunków 

kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie 

wyników badań losów absolwentów - co umożliwi stwierdzenie, 

które kierunki są dochodowe i najlepiej odpowiadają na potrzeby 

rynku pracy,
większe zaangażowanie jednostek samorządu tery-

torialnego w tworzenie placówek zapewniających opiekę nad 

dziećmi w wieku przedszkolnym, dostępnych również dla osób 
o najniższych dochodach,

szkolenia dla osób otwierających własną działalność 

gospodarczą w zakresie przepisów kodeksu pracy oraz zasad 

równościowych np. jakich informacji nie można żądać od 

pracownika na etapie aplikowania o pracę (wieku, wykształcenia 

czy zdjęcia),
realizacja wśród pracodawców projektów opartych 

o elastyczne formy zatrudnienia, promowanie dobrych praktyk 
w tym zakresie,

podjęcie działań mających służyć zwiększeniu trwałości 

udzielonego kobietom wsparcia w zakresie samozatrudnienia – 

m.in. poprzez zwiększoną ilość godzin doradztwa oferowanego 
w ramach projektów.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do lektury raportu oraz 

broszury zawierającej najważniejsze wyniki badania – dostępne są 

one na stronie internetowej WUP Rzeszów, w zakładce Ewaluacja. 

Mamy nadzieję, że okażą się one Państwu przydatne w działaniach 

związanych z rozwojem kapitału ludzkiego w naszym regionie. 

·

·

·

·

·

·

Aneta Wlezień
Justyna Frańczak

EWALUACJA PO KL
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Co skłoniło Panią do zgłoszenia swojej kandydatury na 

stanowisko Lidera ds. osób powyżej 50 roku życia?

Od wielu lat, w ramach stowarzyszeń, współpracuję 

społecznie z osobami 50+. Zauważyłam jak wiele potrzeba, aby 

niektórzy po życiowych kryzysach zaczęli normalnie na „nowo” 

żyć. Postanowiłam, więc wykorzystać sytuację i zgłosić swój akces 

na stanowisko Lidera ds. osób 50+ by wspierać wszelkie działania 

na rzecz podnoszenia kompetencji Polaków z pokolenia 50+ w ich 

lokalnych środowiskach.

Czy zdążyła już Pani rozpoznać potrzeby grupy, którą Pani 

się zajmuje?

Potrzeby grupy 50+ były mi częściowo wcześniej znane, 

jednak spotykając się teraz, szczególnie z osobami mieszkającymi 

na obszarach wiejskich, oddalonych znacznie od większych 

ośrodków miejskich stwierdziłam, że moja wiedza na temat była 

minimalna. Praca Liderki ds. osób 50+ spowodowała, że 

dostrzegam jaki to poważny problem i jak się on systematycznie 

powiększa.

Czy uważa Pani, że taka osoba (Lider ds. osób 50+) jest 

potrzebna na terenie na którym Pani działa?

Większość osób 50+ w chwili utraty pracy, czasowego 

świadczenia rentowego a tym samym odizolowania od wcześniej-

szego (bardzo często jedynego) środowiska zawodowego - zamyka 

się w domu. Również po kilku odmowach zatrudnienia osoby 
w tym wieku tracą wiarę w siebie, izolują się. Lider ds. 50+ ma na 

celu (poprzez lokalnych urzędników, społeczników), swoimi 

działaniami doprowadzić do spotkania, a poprzez konsultacje 

doprowadzić do tego by bezrobotni uwierzyli w siebie i własne 

możliwości, co w zdecydowanej większości przypadków 

przekładać się będzie na wzrost zatrudnienia. Liderzy 50+ RO EFS 

pomagają przełamać „mit starości” w osobach 50+. 

Jaki jest „odbiór” naszej inicjatywy wśród ludzi, z którymi 

się Pani spotyka realizując zadania Lidera?

Powołanie Liderów ds. 50+ jest bardzo interesującym 

pomysłem, wzbudzającym aż zadziwienie urzędników 

państwowych. Osoby bezrobotne, przychodzące na spotkania są 

również zdziwione, że mimo wszystko ktoś się jeszcze nimi 

interesuje. Na spotkaniach otrzymujemy ze strony osób 

bezrobotnych 50+ wiele miłych słów, ale i zainteresowania 

działalnością i możliwościami ich wsparciach ze strony RO EFS. Ich 

zdaniem, jak i moim - należą się słowa szczególnych gratulacji 

pomysłodawcy tego projektu – Wydziałowi Koordynacji PO KL 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Czy są już jakieś wymierne efekty Pani działalności?

Trudno mówić o wymiernych efektach dwa miesiące po 

rozpoczęciu pracy. Jednak po zorganizowanych spotkaniach są 

osoby, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą (nawet 

z możliwością zatrudnienia 2-3 osób). Dużym zainteresowaniem 

cieszą się również informacje o spółdzielniach socjalnych. 
Na spotkaniach kształtują się również pierwsze pomysły na 

współpracę pomiędzy członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

funkcjonariuszy OSP – osób bezrobotnych, poprzez napisanie 

wspólnego projektu.

Czy praca Lidera ds. osób powyżej 50 roku życia przynosi 

Pani satysfakcję?

Współpraca z osobami 50+ jest przyjemna i przynosi 

satysfakcję z możliwości wsparcia tej grupy społecznej, jednak 

dość dużo trudności sprawiają kontakty z niektórymi urzędnikami 
i przedsiębiorcami, którzy niezbyt chętnie pomagają w organizacji 

tego typu spotkań. Najbardziej przerażające jest to, że nadal 

Urzędy Gminy czy Urzędy Miasta nie mają wykazu osób 

bezrobotnych. 

NOWA INICJATYWA WUP SZANSĄ DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 50 ROK ŻYCIA 

 Wywiad z Panią Bogusławą Pieczyńską Liderką ds. osób 50+ działającą przy RO EFS w Przemyślu

Czy uważa 

Pani, że w przyszłości 

taka inicjatywa po-

winna być kontynu-

owana? 

Uważam, że 

rzetelnie podejmo-

wane i realizowane 

działania Liderów ds. 

50+ oraz Liderów ds. 

niepełnosprawności 

„pobudzą” tę grupę 

społeczną i przy-

czynią się do zneutra-

lizowania różnic mię-

dzypokoleniowych 
w środowiskach lo-

kalnych, dlatego ini-

cjatywa ta winna być 

kontynuowana w na-

stępnych latach. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów w dal-

szej pracy na rzecz osób 50+.
Monika Samborska - Szaruga
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Wizyta była okazją do poznania konkretnych rozwiązań 
w zakresie systemu pomocy i integracji społecznej, zwłaszcza 
w zakresie spółdzielczości socjalnej, która stanowi praktyczny 

przykład rozwiązywania problemów społecznych osób 

wykluczonych. Mimo wielu różnych uwarunkowań społeczno – 

gospodarczych, problemy społeczne polskie i włoskie są zbliżone. 
Włoski model funkcjonowania spółdzielni socjalnych oparty jest 

na ich podziale na typy A i B. Możliwe jest również łączenie obu 

typów i mówimy wtedy o spółdzielniach „mieszanych”. Typ A to 

spółdzielnie świadczące usługi socjalne dla osób zagrożonych 

społecznym wykluczeniem. Spółdzielnie socjalne typu B 

natomiast zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem i świadczą 

inne usługi. Podkreślić należy, iż spółdzielnie socjalne typu B nie 

mogą świadczyć usług socjalnych, gdyż oznaczałoby to wkraczanie 

w kompetencje spółdzielni typu A.
Pierwszą z wizytowanych spółdzielni socjalnych była 

Cooperativa Sociale COTRAD. Jest to spółdzielnia socjalna typu A, 

z bardzo bogatą historią i zakresem działań . Organizacja ta ma 

status ONLUS (oganizzazione non lucrativa di utilita socjale), co 

oznacza organizację niedochodową użyteczności społecznej. Spółdzielnia prowadzi żłobki "Lato w Mieście", usługi opiekuńcze 

dla młodzieży, jej działania skierowane są również do osób 
z problemami psychicznymi, do osób starszych, również chorych 

na Alzheimera czy stwardnienie rozsiane. Prowadzi również 

działania przeznaczone dla osób z uzależnieniami, w tym również 

chorych na AIDS, wspiera też osoby niepełnosprawne. Nowym 

kierunkiem działań spółdzielni jest wsparcie imigrantów, 

zwłaszcza w postaci kursów języka  włoskiego.

 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE PO WŁOSKU
W dniach 27-31 maja 2012 roku przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wzięli udział w wizycie studyjnej 
w Rzymie, której celem było poznanie systemu pomocy społecznej i integracji społecznej we Włoszech, w tym instytucjonalnej 
obsługi zabezpieczenia społecznego, rozwiązywania problemów osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i społecznie wykluczonych, a także zasad tworzenia i modeli funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie w spółdzielni socjalnej San Santirnino z Panią 

Prezes Marilena Nocente oraz koordynatorem projektów 

europejskich Panią Isabell'ą Caroiggianoe. Fot. Archiwum WUP.

Spotkanie w spółdzielni socjalnej Cotrad z Prezesem 

Mose Montefusco oraz z pracownikami. Fot. Archiwum WUP.

Spotkanie z władzami prowincji Lazio oraz pracownikami departamentu programów ekonomicznych i socjalnych II.Fot. Archiwum WUP.
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Kolejną odwiedzoną spółdzielnią socjalną była 

Cooperativa Sociale Arca di Noe. Jest to samodzielnie działającą  

organizacja (Non-profit) typu A i reprezentuje jedną z wielu 

historycznych  spółdzielni socjalnych  Rzymu. Od czasu swojego 

powstania w 1980 roku,  działa i zajmuje się usługami społecznymi 

i usługami publicznymi  dla obywateli. 
Spółdzielnia ma akredytację w Urzędzie Miasta Rzymu, 

współpracuje również z Regionem Lazio.
Misją spółdzielni jest rehabilitacja i integracja zawodowa 

osób z trudnościami w przystosowaniu do życia społecznego, ze 

względu na problemy fizyczne lub psychologiczne, społeczne 
i rodzinne.

Działalność spółdzielni skierowana jest przede wszystkim 

do osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży. Formami usług 

prowadzonych przez Arca di Noe są: domowa pomoc społeczna 

dla osób starszych Home Care, która jest realizowana przez 

opiekunów po specjalnych szkoleniach i ma na celu poprawę 

jakości życia seniorów. Spółdzielnia prowadzi też domy dla 

pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin. Pomoc dla młodzieży 

realizowana jest przez zawodowych pedagogów.  
San Saturnino była trzecią z wizytowanych spółdzielni 

socjalnych. Początki historii Spółdzielni sięgają 1980 roku, kiedy 

nawiązano współpracę z administracją miejską – władzami 

lokalnymi, aby uruchomić „pierwszy eksperyment” pomocy 

osobom starszym. Przez lata świadczyła usługi w tym zakresie na 

wysokim poziomie, co pozwoliło jej rozszerzyć działalność również 

poza obszar Rzymu.  
Spółdzielnia jest członkiem-założycielem rzymskiego 

przedsiębiorstwa społecznego "Citta visibile – „Widoczne Miasto”, 

które jest organizacją non-profit, mająca na celu promowanie 

innowacji w życiu społecznym. W wykonywaniu usług spółdzielnia 

korzysta z wykwalifikowanych pracowników, przede wszystkim 

pracowników socjalni, psychologów, pedagogów, profesjonalnych 

Wizyta w spółdzielni Arca di Noe - Prezes spółdzielni A. R. Zozzaro. Fot. Archiwum WUP. 

nauczycieli i opiekunów dziecięcych. Ważnym elementem 

działania spółdzielni jest prowadzony dom dla samotnych matek, 

w tym również imigrantek oraz pomoc psychologiczna i doraźna 

dla osób bezdomnych. 
San Saturnino Spółdzielnia Socjalna zarządza jako lider 

Projektem Integracji Socjalnej, Nauki i Rozwoju Międzykultu-

rowego w organizacjach edukacyjnych i współpracuje z parterami 

z Hiszpanii, Grecji, Niemiec i Czech.
Uczestnicy spotkali się z władzami prowincji Lazio – 

z Panem Dyrektorem Giuseppe Drei – Dyrektor Departamentu 

Programów Ekonomicznych i Socjalnych oraz pracownikami 

departamentu, który zajmuje się koordynacją i wdrażaniem 

polityki społecznej na obszarze całego Regionu Lazio, w tym 

również współpracą ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie 

finansowania ich zadań oraz całym tzw. III sektorem. 

W trakcie wizyty uczestnicy zostali zapoznani z syste-

mem informatycznym umożliwiającym prowadzenie całej 

współpracy z III sektorem wyłącznie elektronicznie, z wyelimino-

waniem wszelkich dokumentów w wersji papierowej. 
Efektem spotkań jest zainicjowanie kontaktów, które 

zaowocować mogą nawiązaniem współpracy przy realizacji 

partnerskich projektów. 
       

 Joanna Miela
Paulina Petranik

Wizyta w spółdzielni Arca di Noe - Prezes spółdzielni - 

A. R. Zozzaro. Fot. Archiwum WUP. 
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pomogli koncertowo

Koncert odbył się 11 maja w klubie RED ZONE PUB. Dzięki 

„muzycznej przeszłości” Bartka oraz Doriana Pika, na co dzień 

pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a „po godzinach” 

wokalisty Le moor, na scenę udało się zaprosić zespół Haratacze, 

Coverdrive, Animus i oczywiście nie mogło zabraknąć zespołu 

Doriana. Wszyscy muzycy zrzekli się gaży i za swój występ nie wzięli 

ani grosza, dzięki temu pieniądze z biletów w stu procentach mogły 

zasilić konto rodziny.
Kilku godzinny koncert był wspaniałym przeżyciem nie 

tylko dla rodzeństwa, które wzięło w nim udział, ale także dla 

publiczności, która licznie przybyła, by pomóc dzieciom i młodzieży 

stanąć na własne nogi. Atmosfera wyjątkowej chwili udzieliła się 

także muzykom, którzy dali z siebie wszystko, by ich występy na 

długo zapadły w pamięci.
Nie lada niespodziankę przygotowali dyrektorzy Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy, Konrad Fijołek i Mariusz Szewczyk. – 

Chcieliśmy sprawić dzieciom radość. Wierzymy, że nasz prezent 

wywoła nie jeden uśmiech na ich twarzach – mówili zgodnie 

szefowie WUP-u. I tak rzeczywiście było, szczególnie zachwycone 

podarunkiem były najmłodsze dzieci. Na widok nowego roweru, 

natychmiast promiennym uśmiechem rozświetliły się ich buzie.
To nie koniec niespodzianek, bowiem dzięki uprzejmości 

firm AMD Group oraz HORECA Consulting rodzeństwo otrzymało 

karnety na obiady, które będą dla nich serwowane przez całe 

wakacje.

pieniądze dla rodziny

Podczas koncertu ze sprzedaży biletów udało się zebrać 

ponad 4 tysiące złotych. Pieniądze w całości zostały przekazane dla 

rodziny 26-letniego Daniela. – Dziękuję wszystkim za pomoc i za-

angażowanie. To bardzo ważne, by mieć koło siebie ludzi, na których 

zawsze można liczyć – mówił wzruszony opiekun rodziny.
Równie zadowolony z przebiegu imprezy jest Bartek 

Kostecki. – Cieszę się, że udało się zorganizować koncert, w którym 

można było wysłuchać znakomitego brzmienia w wykonaniu 

dobrych, polskich zespołów, ale przede wszystkim chciałbym 

podziękować wszystkim, którzy dołożyli choć najmniejszą cegiełkę 

dla rodziny Daniela. 
                Monika Zając

KONCERT CHARYTATYWNY Z INICJATYWY PRACOWNIKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Ta historia wstrząsnęła chyba wszystkimi. Tuż przed 

świętami Wielkiej Nocy, 26-letniemu Danielowi, 19-letniemu 

Krystianowi, 17-letniej Eli, 14-letniemu Jakubowi i 10-letniemu 

Kacprowi zmarła mama. Rodzeństwo tak bardzo przywiązane do 

ukochanej matki pozostało bez opieki. Choć czwórką rodzeństwa 

chce zatroszczyć się Daniel, to jednak rodzina bez pomocy i wspar-

cia ludzi dobrego serca nie da sobie rady.

z pomocą dla rodzeństwa

Tematem rodzinnej tragedii szybko zainteresowały się 

lokalne media, a w szczególności Gazeta Codzienna Nowiny, która 

na swoich łamach opisywała ich historię, a jednocześnie 

apelowała o wsparcie dla rodzeństwa. – Czytałem ten artykuł i od 

razu pomyślałem w jaki sposób mógłbym im pomóc – mówi Bartek 

Kostecki. 
Bartek to człowiek o wielkim sercu i wspaniałym 

poczuciu humoru – mówią jego najbliżsi współpracownicy. – To 

wulkan pozytywnej energii, który nigdy nie pozostaje obojętny na 

czyjąś krzywdę. 
Na jego koncie jest wiele dobroczynnych akcji. Kiedyś dla 

chłopca chorego na nowotwór oka zorganizował „Metalowe 

Mikołajki”, w ubiegłym roku wspólnie z koleżankami i kolegami       

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy kupił najpotrzebniejsze rzeczy do 

hospicjum dla dzieci. Wśród nich znalazły się koce, ręczniki, 

pościel oraz pampersy. – Lubię pomagać innym, ale to przecież nic 

wyjątkowego. Myślę, że wiele osób to robi – mówi z nieukrywaną 

skromnością.
Mężczyzna po lekturze artykułu postanowił działać. 

Najpierw pomysłem zainteresował swoich najbliższych 

współpracowników, a potem dyrekcję urzędu. – Choć jako 

instytucja nie mamy możliwości pomocy materialnej rodzinie to 

jednak jako ludzie możemy, a nawet powinniśmy pomóc 

–zaznacza Mariusz Szewczyk wicedyrektor ds. Europejskiego 

Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze-

szowie. Bartek od dyrekcji dostał „zielone światło” do wszelkich 

działań, polegających głównie na wsparciu organizacyjnym. 

Koleżanki i koledzy z wydziału Bartka równie chętnie poświęcili 

swój prywatny czas, aby przygotować wspólne dzieło, czyli 

„Koncert charytatywny na rzecz osieroconego rodzeństwa”.

Obok tej tragedii nie można było przejść obojętnie – mówi Bartek Kostecki pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie, a zarazem pomysłodawca koncertu charytatywnego organizowanego na rzecz osieroconej piątki rodzeństwa 
z Rzeszowa.



Na zdj. Daniel opiekun rodziny, Konrad Fijołek dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mariusz Szewczyk wicedyrektor ds. 
EFS oraz Bartosz Kostecki – Kierownik Wydziału Integracji 
Społecznej WUP i pomysłodawca koncertu

Tomasz Rzeszutek – Zespół Coverdrive

Daniel razem z bratem odbierają rower ufundowany przez 
dyrektorów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podarunek rodzinie 
przekazał Mariusz Szewczyk, wicedyrektor ds. EFS-u

Voucher na obiady – kolejny prezent dla rodziny

Zespół Animus

Zespół Haratacze

Zespół Le Moor na czele z wokalistą Dorianem Pikiem, a na co 
dzień pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Autor zdjęć: Bartek Guz

Koncert charytatywny na rzecz osieroconego rodzeństwa
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