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wprowadzenie

tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy w tak zróżnicowanym regionalnie kraju jak 
Polska stanowi duże wyzwanie. Perspektywą na sprostanie wytycznym odnowionej strategii 
Lizbońskiej jest stworzony do ich realizacji Program Operacyjny kapitał Ludzki (PO kL). 
Pochodzące z tego źródła fundusze mogą przyczynić się do pełniejszego wykorzystania za-
sobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Funkcjonujący od dwóch 
lat program jest dla naszego kraju szansą, którą należy zweryfikować. celem artykułu jest 
analiza porównawcza wykorzystania środków z wybranych priorytetów PO kL.

1. podstawowe założenia programu operacyjnego kapitał ludzki

Program powstał w 2007 roku jako potwierdzenie głównych kierunków rozwoju  
i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu. zgodnie z założeniami strategii Lizbońskiej 
oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 
przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu 
konkurencyjności gospodarki. „Program oparty jest na jednym celu głównym, który dotyczy 
wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, do osiągnięcia celu  nadrzędnego przyczynia się 
realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: 

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 

2. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 
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3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zacho-
dzących w gospodarce. 

4. upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym 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”1.
elementami składowymi programu jest 10 priorytetów, dziewięć o charakterze tema-

tycznym oraz jeden dodatkowy „Pomoc techniczna”, które realizowane są na poziomach 
centralnym i regionalnym. w ramach komponentu centralnego środki przeznaczane są 
przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, nato-
miast środki komponentu regionalnego w głównej mierze przekazuje się na wsparcie dla 
osób i grup społecznych. 

Priorytety realizowane od numeru Vi do iX określane mianem regionalnych stanowią 
wsparcie dla w następujących działaniach:

Priorytet Vi rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia
6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach 

wiejskich
Priorytet Vii Promocja integracji społecznej
7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Priorytet Viii regionalne kadry gospodarki
8.1 rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.2 transfer wiedzy 
Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-

cyjnych świadczonych w systemie oświaty
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Działania regionalne ukierunkowane na wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 

społecznej mogą być realizowane w dwóch trybach. Pierwszy z nich, systemowy, doty-
czy projektów o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowanych przez ściśle 

1 www.efs.gov.pl, wstęp do funduszy europejskich (stan na dzień 25.10.2009).
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określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w szczegółowym Opisie Priorytetów PO 
kL. tryb konkursowy stanowią projekty, o dofinansowanie, których mogą się ubiegać wszyst-
kie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych, a w szczególności: organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe.

Program kapitał Ludzki realizowany jest ze środków unii europejskiej w ramach 
europejskiego Funduszu społecznego oraz środków krajowych. na realizację Programu 
kapitał Ludzki w latach 2007–2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. wkład finansowy 
europejskiego Funduszu społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki, tj. ponad 
1,7 mld euro, stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomie, 
tj. 15%. Podział środków w ramach priorytetów regionalnych, na realizację których zostało 
przekazane ok. 60 % całości środków, zaprezentowany jest w tabeli 1.

tabela 1. Podział środków

Priorytet wkład wspól-
notowy (eur)

wkład krajowy 
(eur)

Ogółem 
(eur)

udział procen-
towy

Vi. rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 1 918 389 821 338 539 380 2 256 929 201 19,76%

Vii. Promocja integracji 
społecznej 1 319 970 145 232 935 908 1 552 906 053 13,60%

Viii. regionalne kadry 
gospodarki 1 350 207 670 238 271 942 1 588 479 612 13,91%

iX. rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach 1 447 911 629 255 513 817 1 703 425 446 14,92%

razem 6 036 479 265 1 065 261 047 7 101 740 312 62,19%

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.efs.gov.pl.

rozdzielenie środków finansowych pomiędzy poszczególne regiony dokonywany jest  
w oparciu o kilka kryteriów, takich jak: liczba mieszkańców województwa, stopa bezrobocia, 
liczba MsP zarejestrowanych w województwie, liczba osób utrzymujących się z rolnictwa 
oraz wskaźnik regionalnego zróżnicowania PkB na głowę mieszkańca. wysokość środków 
przeznaczonych dla obszaru zachodniopomorskiego oraz uwzględnionego w celach porów-
nawczych rejonu pomorskiego zaprezentowany jest w tabeli 2.

tabela 2. wysokość środków przeznaczonych na finansowanie komponentu regional-
nego

wojewódz-
two Priorytet Vi Priorytet Vii Priorytet Viii Priorytet iX Ogólem

Pomorskie 119 334 625,25 82 109 559,22 83 990 503,17 90 068 238,36 375 502 926,00

zachodnio-
pomorskie 97 410 454,41 67 024 381,72 68 559 758,44 73 520 891,43 306 515 486,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.efs.gov.pl.
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2. wykorzystanie funduszy po kl w wybranych regionach

Dokładniejsza analiza stopnia wykorzystania funduszy ukazana na rysunku 1 prezentuje jak 
z wyżej wymienionych środków przypadających na wybrane województwa  kształtuje się 
procentowy rozkład stopnia ich wykorzystania według danych na dzień 31.08.2009 roku. 

rys. 1. stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych obszarach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiego urzędu 
Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009.

region zachodniopomorski przez okres niecałych dwóch lat trwania programu uzyskał 
pozytywne decyzje o  wartości 31,1% z ogółu środków przypadających na program, co stanowi 
ponad 211 mln zł. wielkość ta, oznaczająca liczbę podpisanych umów i wydanych decyzji 
o dofi nansowanie, nie przekracza ogółu środków z priorytetu Vi. niemniej region uzyskuje 
drugą lokatę wśród województw z lepszym wynikiem od średniej komponentu regionalnego 
wynoszącej 22,6% o 8,5%. kolejna uwzględniona miara dotycząca średniej zatwierdzonych 
wniosków o płatność w Polsce wynosi 8,4%. region zachodniopomorski uzyskał poziom 
równy 14,9%, dla porównania województwo pomorskie uzyskało 9,0%.

istotne jest określenie wartości płatności dla poszczególnych priorytetów na tle ogółu 
funduszy wykorzystanych przez regiony. Analiza nieznacznego spożytkowania funduszy, 
jakie uzyskują poszczególne regiony, mogą stanowić temat odrębnej pracy. Podkreślić należy, 
że na tle ogółu region zachodniopomorski wypada zadowalająco, zajmując przeważnie 
3. lokatę. Procentowe ukazanie poziomu wartości płatności dla poszczególnych priory-
tetów w regionach zachodniopomorskim i pomorskim przedstawione jest na rysunku 2. 
Dysproporcje między uwzględnionymi obszarami są znaczne i nie odzwierciedlają liczby 
podpisanych umów o dofi nansowanie, których pomorskie, znajdujące się na dziewiątym 
miejscu, podpisało 585, a zachodniopomorskie jedynie 476. 

e
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rys. 2. wartość płatności w wybranych województwach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiego urzędu 
Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009.

w ramach komponentu regionalnego podpisano 9 781 umów. wartość środków pub-
licznych w ramach podpisanych umów bądź wydanych decyzji o dofi nansowanie to blisko 
6, 6 mld zł. natomiast wnioski o płatność, które zostały zatwierdzone w ramach programu, 
opiewają na kwotę bliską 2,5 mld zł. udział regionów pomorskiego  i zachodniopomorskiego 
w tej wielkości ukazany jest na rysunku 3.

rys. 3. umowy i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego wybranych 
województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacja miesięczna z realizacji PO kL 
2007–2013.

zaprezentowane regiony charakteryzują się skutecznością poniżej 50 procent.

3. wykorzystanie poszczególnych priorytetów w rejonie zachodniopomorskim

wdrażanie komponentu regionalnego w regionie zachodniopomorskim wypada ko-
rzystnie na tle pozostałych regionów, dlatego też warto ukazać, jak kształtuje się wdrażanie 
programu od początku jego funkcjonowania z uwzględnieniem poszczególnych etapów kon-
traktacji. wybrane dane zaprezentowane są w tabeli 3. zauważalna jest duża dysproporcja 
pomiędzy liczbą wniosków złożonych a zatwierdzonych do realizacji.
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tabela 3. wdrażanie PO kL

Priorytet

złożone wnioski o do-
finansowanie ( wartość 

ogółem w PLn oraz 
liczba)

wnioski o dofinanso-
wanie zatwierdzone 

do realizacji ( wartość 
ogółem w PLn oraz 

liczba)

wartość oraz liczba 
podpisanych umów

kontraktacja  
w PLn 2007-

2009

Vi-iX 1 972 502 201,19 (3326) 509 045 391,22 (719) 393 711 945,92 (476) 546 328 988,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiego urzędu 
Pracy w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin, 2009.

kwota kontraktacji jest natomiast zmniejszona w stosunku do  możliwej wedle złożonej 
liczby wniosków niemal czterokrotnie.

wykorzystanie funduszy z PO kL przez region zachodniopomorski jest ukierunkowane 
zgodnie z tendencjami w całym kraju na priorytet Vi, niemniej występuje pewna aktywność  
w pozostałych priorytetach, którą również należy ukazać w analizie mimo małego procentowego 
udziału, który jednak  umiejscawia region zachodniopomorski w czołówce wykorzystujących 
szanse płynące z programu. tabela 4 znajdująca się poniżej  uwzględnia poszczególne działania 
komponentu regionalnego i proces wdrażania projektów, jakie w ramach tych działań były 
składane. Początkiem procesu było złożenie wniosku, a zakończeniem podpisanie umowy,  
w tabeli uwzględniono nie tylko wartości projektów, ale również ich liczbę.

kluczowym czynnikiem w procesie wykorzystywania funduszy jest „zdolność absorp-
cyjna” polskich regionów, tj. pozyskanie i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych 
na rozwój regionalny. Program funkcjonujący do 2013 roku powinien być bezwzględnie 
spożytkowany, dlatego należy zmaksymalizować stopień i efektywność wykorzystywania 
dostępnych funduszy. nasza zdolność do absorpcji dodatkowo jest ograniczana w związku 
z zakończeniem dziewięciu konkursów, potencjalnych szans rozwoju regionalnego  
w różnych działaniach. rejon zachodniopomorski złożył w nich 70 projektów, które otrzymały 
dofinansowanie, wśród nich 31 wniosków dotyczyło poddziałania 9.1.2 poświęconego 
wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

warty podkreślenia jest fakt, że w większości przypadków wnioski, które przeszły do fazy do-
finansowania, nie stanowią nawet 75% złożonych wniosków, co nie jest charakterystyczne jedynie 
dla regionu zachodniopomorskiego. wskazuje to na nieumiejętne realizowanie pierwszego etapu 
procesu, a mianowicie wypełniania wniosków. skutkiem takiego stanu rzeczy jest nie tylko fakt 
tracenia okazji przez składających, ale zwiększające się zniechęcenie wynikłe z małej skuteczności 
w zatwierdzaniu wniosków. wartość kontraktacji w Polsce dla komponentu regionalnego wedle 
planu działania na rok 2009 w żadnym z regionów Polski nie przekroczyła 81%. Przyczyn należy 
upatrywać w słabym przygotowaniu do programu instytucji administracyjnych odpowiedzialnych 
za zarządzanie programem bądź nikłym zaangażowaniu grup docelowych programu.
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tabela 4. Działania komponentu regionalnego dla regionu zachodniopomorskiego
Pr

io
ry

te
t złożone wnioski o dofi-

nansowanie 
 (wartość ogółem w PLn 

oraz liczba)

wnioski o dofinansowa-
nie zatwierdzone do re-
alizacji (wartość ogółem 

w PLn oraz liczba)

wartość oraz 
liczba podpisa-

nych umów

kontraktacja  
w PLn 2007–2009

6.1 362 015 672,68
(364)

195 853 524,98
(125)

176 477 290,05
(58) 158 404 978,00

6.2 145 204 351,55 
(93)

34 195 834,20
(20)

27 736 364,00
(17) 42 137 233,00

6.3 145 204 351,55
(93)

736 245,72
(15)

610 335,04
(13) 2 076 444,00

7.1 42 245 124,69
(68)

46 065 927,53
(66)

42 043 575,83
(35) 45 031 437,00

7.2 339 872 018,26
(254)

42 365 096,93
(54)

24 965 455,41
(33) 30 095 542,00

7.3 11 167 913,99
(283)

2 285 858,91
(47)

1 870 054,84
(39) 7 523 886,00

8.1 457 955 437,71
(635)

86 125 456,89
(134)

49 080 769,32
(82) 100 451 233,00

8.2 52 409 744,63
(48)

13 991 836,81
(7)

8 962 732,84
(6) 25 394 232,00

9.1 339 489 949,22 
(496)

55 083 327,65
(83)

38 973 710,87
(59) 70 082 217,00

9.2 98 013 663,25 
(176)

15 815 748,44
(39)

13 856 780,45
(36) 35 693 185,00

9.3 52 283 449,48 
(77)

1 353 454,00
(3)

1 249 784,00
(3) 12 791 777,00

9.4 32 359 208,96 
(58)

10 064 343,76
(17)

3 808 021,56
(7) 6 264 605,00

9.5 28 666 894,35 
(607)

5 108 735,40
(109)

4 077 071,71
(88) 10 382 219,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dokumentu wojewódzkiej rady 
zatrudnienia w szczecinie, „stan wdrażania Programu Operacyjnego kapitał 
Ludzki w województwie zachodniopomorskim”,  szczecin 2009.

Poziomy kontraktacji w komponencie regionalnym przyjęte w planie działanie 
na rok 2009 nie zostały zrealizowane przez żaden rejon naszego kraju. występują woje-
wództwa, które nie wykorzystały szans płynących z programu nawet w 50%, co jest wręcz 
zatrważającym rezultatem. Alarmujący przypadek dwóch regionów jest  poważny i niebez-
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pieczny, w drugim roku funkcjonowania programu niedopuszczalny. warto zaprezentować 
procentowe wykorzystanie funduszy w stosunku do prognoz planu działania na rok 2009. 
region zachodniopomorski uzyskał najlepszy wynik  na poziomie 80,5% realizacji planu, 
natomiast region pomorski osiągnął 73,9%. wyniki poszczególnych priorytetów zaprezen-
towane są poniżej w tabeli 5.

tabela 5. Poziom osiągniętej kontraktacji w komponencie regionalnym ws. do założeń 
PD 2009

region zachodniopomorski 

Priorytety Osiągnięty poziom

Priorytet Vi 107,5 %

Priorytet Vii 81,1%

Priorytet Viii 51,1%

Priorytet iX 62,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: informacja miesięczna z realizacji PO kL 
2007–2013.

Poziom kontraktacji w rejonie dla priorytetu Vii jest najwyższy w kraju. region zachodnio-
pomorski jest obszarem dobrze wykorzystującym możliwości, jakie daje mu PO kL, niemniej 
nie należy wykazywać nadmiernej egzaltacji, gdyż dobre wyniki są odzwierciedleniem niskiego  
poziomu ogólnokrajowego. wizerunek wykorzystania PO kL tworzy mało optymistyczną wizję. 
Pomimo wyraźnie korzystnego stanu regionu zachodniopomorskiego niezbędne są zmiany po-
staw beneficjentów i koordynatorów. konsekwencją braku starań na rzecz zwiększenia aktywności 
interesariuszy może stać się pozyskanie znacznie mniejszej ilości środków niż przysługujące 
Polsce limity, a uzyskane transfery nie pozwolą na istotny rozwój polskich regionów. Pamiętać 
należy, że nie ma gorszej rzeczy niż niewykorzystana sposobność poprawy.

podsumowanie

Artykuł został poświęcony kwestii wykorzystania funduszy Programu Operacyjnego 
kapitał Ludzki w regionie zachodniopomorskim. Autor przedstawił podstawowe założenia 
funkcjonowania komponentu regionalnego. Artykuł przedstawia podział zasobów w wybranym 
komponencie, którego wykorzystanie jest analizowane. celem pokazania możliwie rzetelnie 
stanu wykorzystania funduszy regiony pomorski i zachodniopomorski zostały porównane.

Praca ukazuje, skalę wykorzystania środków, wartość umów i wniosków o płatność, 
oraz zatwierdzone wnioski w wybranych regionach. zauważalne jest prowadzenie regionu 
zachodniopomorskiego na liście beneficjentów programu, jednakże podkreślić należy ogólny 
niski poziom kontraktacji w kraju.
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summary

the article was devoted to the issue of exploitation of funds of Human capital Operational 
Programme in the zachodniopomorski region. Author presented the fundamental assumptions 
of functioning of the regional component. the paper presents  an allocation of resources in 
chosen component, of which the application is being analysed. For showing the possibly 
accurate state of the utilization of funds a pomeranian/pomorski and zachodniopomorski 
region was compared. 

the paper is showing a rate of exploitation of resources, a value of the payment and 
agreements and applications approved in chosen regions. it is noticeable the leading of 
the zachodniopomorski region on list of beneficiaries of the programme, however is being 
emphasized the  low level of the general contracting in the country.
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