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O graniczyłem się do tych działań, które miały na celu 
rozwój ludzi i organizacji, świadomie pomijając pro-
jekty skierowane na rozwój infrastruktury. Przedsta-

wiony obraz nie byłby jednak kompletny, gdybym nie wspomniał 
o działaniach, które w tym zakresie prowadziły organizacje po-
zarządowe, firmy szkoleniowe, przedsiębiorcy oraz organizacje 
wspierające przedsiębiorców i przedsiębiorczość. 

Organizacje pozarządowe  
nie miały łatwo

Trzeci sektor w Polsce nie jest zbyt mocny. Kiepsko z moż-
liwościami finansowymi, niewiele organizacji posiada wy-
starczająco sprawny aparat biurowo-administracyjny, aby 
samodzielnie realizować projekty. Ale nie brakuje ducha 
i determinacji! Organizacje pozarządowe nie mają również 
kłopotów z kreatywnością i elastycznością, co pozwala im na 
wymyślanie i wdrażanie ciekawych rozwiązań. 
Dobrym przykładem jest tutaj Fundacja Idealna Gmina z War-
szawy, która oprócz projektów własnych, z dobrym skutkiem 
uczestniczy w różnych partnerstwach. Między innymi wspól-
nie z Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowała dofinansowany 
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich projekt 
„Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy”. Jego 
celem było opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań 
i procedur umożliwiających lepszą współpracę powiatowych 
urzędów pracy z partnerami lokalnymi (szeroko rozumiany-
mi instytucjami rynku pracy), rozwijanie dialogu społecznego 
i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pra-
cy oraz pilotaż wybranych rozwiązań w ramach modelowych 
schematów współpracy. Projekt został zrealizowany w powia-
tach: myślenickim i namysłowskim, z udziałem powiatowych 
urzędów pracy z tych powiatów. 
Przykładem projektu własnego tej fundacji jest projekt „Wróć na 
rynek pracy – Koncepcja Wiejskich Ośrodków Kreowania Ak-

tywności”, dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny 
i zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich na terenie powiatu myślenickiego. Ce-
lem projektu było zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich, 
szczególnie osobom z tzw. grup szczególnego ryzyka (wykluczo-
nych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym)  dostępu do 
rynku pracy i aktywnych metod zwalczania i przeciwdziałania bez-
robociu. W projekcie zastosowano innowacyjne metody polegają-
ce głównie na maksymalnym zindywidualizowaniu podejścia do 
osób długotrwale bezrobotnych i zapewnieniu im kompleksowe-
go wsparcia, od pomocy psychologicznej przez doradztwo zawo-
dowe po szkolenia i staże u pracodawców. W efekcie spośród 60 
uczestników projektu, 40 osób długotrwale bezrobotnych (pozo-
stających bez zatrudnienia dłużej niż 24 miesiące) znalazło pracę. 
Przykład szczególnie ciekawy, bo pokazujący, że partnerstwo nie 
musi być zawarte na papierze, aby dobrze funkcjonować. Otóż 
realizacja i niewątpliwy sukces projektu nie byłyby możliwe bez 
ścisłej i stałej współpracy fundacji z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Myślenicach oraz władzami samorządowymi. 

Firmy szkoleniowe  
działały wspólnie z przedsiębiorcami

W środowisku firm szkoleniowych działanie 2.3 SPO RZL 
urosło do rangi synonimu EFS, mimo że środki w ramach 
tego działania, jak już pisałem, stanowiły ok. 17 proc. wszyst-
kich przeznaczonych na szkolenia w okresie budżetowania  
2004–06. Początkowe kłopoty z wdrażaniem projektów spo-
wodowane były tym, że zarówno Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości – instytucja wdrażająca to działanie, jak 
i firmy szkoleniowe, po prostu uczyły się funkcjonowania 
w nowej rzeczywistości. Zaistniała sytuacja była głównym im-
pulsem, który spowodował powstanie w grudniu 2004 roku 
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – jedynej w Polsce organi-
zacji reprezentatywnej dla środowiska firm szkoleniowych. 
Wydaje się, że ze współpracy tych dwóch organizacji – rządo-
wej i pozarządowej – wiele instytucji w Polsce mogłoby dziś 
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brać wzór. To kolejny przykład pokazujący, że nie ustawowy 
nakaz ani wynikająca z poprawności politycznej umowa na 
papierze, ale wzajemny szacunek i kompetencje umożliwiły 
wypracowanie modelu prowadzenia bieżących konsultacji 
i wymiany informacji, pozwalającego poprzez profilaktykę, na 
wyeliminowanie wielu potencjalnych problemów.
Początkowa obawa, że EFS wstrząśnie rynkiem szkoleń w Polsce, 
przykład Francji, gdzie środki z funduszy strukturalnych spowodo-
wały falę bankructw firm szkoleniowych, dziś już nie brzmią tak 
groźnie. Obawiano się, że przedsiębiorstwa przestaną szkolić pra-
cowników za pieniądze i skierują się wyłącznie do firm, które będą 
w stanie zapewnić bezpłatne szkolenia finansowane ze środków 
unijnych. Takie zjawisko faktycznie oznaczałoby kłopoty dla mniej-
szych podmiotów szkoleniowych. Jednak nic takiego się nie stało. 
Większość przedsiębiorstw pozostawiło budżety szkoleniowe na 
dotychczasowym poziomie, równocześnie zgłaszając gotowość 
zwiększenia zakresu szkoleń w przypadku zaistnienia możliwości 
ich dofinansowania ze środków unijnych. W mojej ocenie szybko 
zmieniający się rynek pracy, wymagający ciągłego uzupełniania i ak-
tualizowania kompetencji, spowoduje w najbliższych latach znacz-
ny wzrost zapotrzebowania na szkolenia w Polsce, a tym samym 
wartości rynku szkoleń. Sprzyja temu wprowadzona w okresie 
budżetowania 2007–13 zasada, że projektodawcą w przypadku 
projektów szkoleniowych, może być zarówno firma szkoleniowa, 
jak i przedsiębiorca, co zwiększa przekonanie przedsiębiorstw do 
efektywności wydatkowanych środków.

Za mało dla przedsiębiorców

Mimo obaw, jak Polacy poradzą sobie z unijnymi pieniędz-
mi, pierwsze skończyły się fundusze dla przedsiębiorców. Już 
w pierwszej połowie 2006 roku w większości województw środ-
ki były wyczerpane. Mimo że wcale nie tak prosto było przeko-
nać komisje oceny projektów o innowacyjności proponowanych 
rozwiązań (właśnie udowodnienie wprowadzenia innowacji 
produktowej lub procesowej było warunkiem otrzymania dofi-
nansowania), a choć biurokracja wielu odstraszyła, to z wydatko-
waniem pieniędzy na inwestycje w przedsiębiorstwach nie było 
większych problemów. Sytuacja wyglądała podobnie w przypad-
ku firm już istniejących, jak i nowo tworzonych. 
I właśnie problematyce dofinansowania tworzenia nowych firm 
chciałbym poświęcić kilka słów. W Małopolsce na ten cel prze-
znaczono w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego prawie 20 mln złotych. Nie ma dokład-
nych danych, ale moje szacunki wskazują, że dzięki temu wspar-

ciu powstało od 400 do 600 nowych podmiotów gospodarczych, 
które prawdopodobnie oferują obecnie ok. 1000 nowych miejsc 
pracy. 20 tys. zł za 1 miejsce pracy to nie jest wygórowana cena. 
Biorąc pod uwagę, że zawiera się w niej także całkowity koszt 
wszelkich działań szkoleniowych, audytorskich i administracyj-
nych, można powiedzieć, że to się wręcz opłaca!
Jednym z najlepszych w Małopolsce projektów wspierających 
tworzenie nowych podmiotów gospodarczych był zrealizowa-
ny przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego projekt 
„Na swoim”. Mamy tutaj kolejny przykład prawdziwego part-
nerstwa instytucji. Mimo że czasem nie jest możliwe zawiąza-
nie konsorcjum z przyczyn formalno-prawnych, współdziała-
nie może być realizowane w inny sposób. W tym przypadku 
projekt powstał przy współpracy z Informatycznym Centrum 
Edukacyjnym Powiatu Myślenickiego – samorządową instytu-
cją szkoleniowa o statusie gospodarstwa pomocniczego Ze-
społu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. For-
ma prawna uniemożliwiła zawiązanie formalnego partnerstwa 
do realizacji projektu, co nie przeszkodziło w podzieleniu się 
prawami i obowiązkami w ramach projektu, poprzez pod-
wykonawstwo i świadczenie usług na rzecz projektodawcy. 
W efekcie za ok. 0,5 mln złotych powstało 25 nowych pod-
miotów gospodarczych i 35 nowych miejsc pracy. 

Nowa perspektywa

O nowym okresie budżetowania 2007–13 napisano i cały czas 
pisze się wiele. Instytucje wdrażające organizują konferencje 
i spotkania informacyjne. Przygotowują nowe zasady aplikowa-
nia i realizowania projektów, a my nie mamy żadnej pewności, 
że będą one lepsze niż dotychczas. Ale ja wierzę w rozsądek Po-
laków. Jestem przekonany, że z przeszłości zostaną wyciągnięta 
wnioski, że tam, gdzie uzyskano dobre efekty i wypracowano 
efektywne formy działania, nie będzie się wprowadzać radykal-
nych zmian. Uważam również, że umiejętność radzenia sobie 
z przeciwnościami jest naszą cechą narodową i pozwoli nam 
przezwyciężyć ewentualne trudności.
I najważniejsze: współpraca pomiędzy instytucjami, taka 
prawdziwa i naturalna, wynikająca z faktycznej potrzeby 
i wzajemnego zaufania, naturalne partnerstwo tworzące się 
i umacniające w trakcie codziennej pracy, to prawdziwe war-
tości i najlepsza gwarancja ostatecznego sukcesu. Sukcesu, 
w który wierzę i którego wszystkim życzę.  n
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Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkole-
niowych, menedżer, trener, konsultant i doradca 
gospodarczy, nauczyciel akademicki. Członek 
Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Za-
rządzania MATRIK w Krakowie. Akredytowany 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści konsultant Krajowego Systemu Usług dla Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 1998–2002 radny Rady 
Miejskiej w Myślenicach. Od czterech lat kieruje Informatycznym 
Centrum Edukacyjnym Powiatu Myślenickiego – samorządową in-
stytucją szkoleniową, szkolącą rocznie ponad 1200 osób. Pracował 
i pracuje nadal jako trener i koordynator przy realizacji wielu projek-
tów współfinansowanych ze środków UE, m.in. dla IMC Consulting 
i WYG International – jako doradca biznesowy oraz trener w ramach 
programów PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich oraz dla Myślenickiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego – przy realizacji w ramach EFS pro-
jektów w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania. Wykłada na Aka-
demii Pedagogicznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie.


