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P amiętam chaos i podobne napię-
cia, które powstały po ogłoszeniu 
pierwszych konkursów w 2004 

roku. Pod wieloma względami sytua-
cja dzisiaj wydaje się bardzo podobna. 
Z jednej strony podgrzewany popyt na 
fundusze. Tym razem spowodowany 
nie tyle akcjami promocyjnymi, lecz kil-
kukrotnym przesuwaniem się terminu 
ogłoszenia głównych konkursów. Z dru-
giej strony nowe programy i priorytety, 
nowe wytyczne i nowe zasady apliko-
wania oraz oceny projektów. Do tego 

jeszcze silne zróżnicowanie podejść 
w poszczególnych województwach.
Projektodawcy przyzwyczaili się, że 
realizacja projektów dotowanych wy-
maga znacznie więcej skrupulatności 
i biurokracji niż zwykłe przedsięwzięcia 
komercyjne. Wiele podmiotów nawet 
wyspecjalizowało się w realizowaniu 
projektów finansowanych z EFS. Jednak 
ocena nastrojów wśród firm szkolenio-
wych nie wskazuje na to, aby doszło 
do dotarcia się wszystkich stron, które 
pozwoliłoby przenieść energię na nor-

malne działanie. Kończy się lub zakoń-
czyła ocena znacznej części projektów 
złożonych w 2008 roku. Szacunkowa 
ocena przyczyn błędów w projektach, 
które nie przeszły tzw. oceny formalnej, 
wskazuje na podobną, jeżeli chodzi 
o skalę, liczbę błędów formalnych jak 
w poprzednich okresach. Pytanie, gdzie 
są przyczyny? Czy mamy do czynienia 
z dużą liczbą nowych wnioskodaw-
ców, którzy poprzednio nie ubiegali się 
o wsparcie? Czy może znaczna część 
tych, którzy byli pewni swoich kompe-

Dylematy wokół wykorzystania EFS 
w kolejnych latach programowania
PioTr PiaSECKi 

Mija pierwszy etap nowego okresu programowania. Porównanie z całym 
poprzednim okresem (2004–2006), skłania do oceny i refleksji nad powodzeniem 
dystrybucji środków EFS w Polsce w kolejnych latach programowania. 
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tencji, wyłożyła się na nowych wytycz-
nych? 
Co do zjawiska opóźnienia startu kon-
kursów pozostaje pytanie, czy jest to 
jedyna przyczyna takiej kumulacji pro-
jektów, że w niektórych przypadkach 
ich wartość przekroczyła kilkukrotnie 
pulę środków? obawiam się, że nie je-
dyna. rynek przyzwyczaił się do obec-
ności EFS i rozbudował tak, aby przez 
najbliższe lata zaabsorbować dostępne 
środki.  Czyli pomimo tego, że mamy 
do czynienia z pieniędzmi publiczny-
mi rynek zachowuje się zdroworoz-
sądkowo, zgodnie z mechanizmami 
wolnorynkowymi. Zachęta płynęła nie 
tylko ze strony klientów, ale również ze 
strony administracji państwowej i samo-
rządowej. Charakterystycznym efektem 
nakręcania koniunktury na szkolenia 
dofinansowane w poprzednich latach 
była realizacja wielu projektów, których 
sensowności i efektywności podważyć 
nie sposób. Jednak gdyby zadać sobie 
pytanie, czy ich realizacja byłaby moż-
liwa, gdyby nie było takiego wsparcia, 
wówczas mogłoby się okazać, że wielo-
krotnie odpowiedź byłaby twierdząca. 
Pytanie czy w sytuacji nadwyżki popytu 
nad podażą takie zjawiska nie będą zali-
czane do wypaczeń całego systemu? 
Warto wziąć pod uwagę również to, 
że w najbliższym czasie dodatkowym 
stymulatorem może być obawa przed 
ochłodzeniem się gospodarki i spad-
kiem koniunktury. Naturalną reakcją bę-
dzie wtedy uciekanie do sfery pieniędzy 
publicznych. Faktem zatem staje się to, 
że popyt na środki EFS na szkolenia bę-
dzie większy niż ich podaż. Drugim fak-
tem pozostaje też to, że znacznie więcej 
niż poprzednio środków publicznych na 
szkolenia nie pozostanie bez wpływu na 
rynek komercyjny. Przez najbliższe lata 
obok oferty komercyjnej, dla której 
wysokie wymogi profesjonalne wiążą 
się z jej odpowiednią ceną rynkową, 
będziemy mieli szeroką podaż doto-
wanych szkoleń i studiów podyplomo-
wych, które kryteria kwalifikacyjne speł-
nią, ale które nie zawsze zagwarantują 
odpowiednią efektywność. To wszystko 
skłania do poważnej refleksji nad dal-
szym funkcjonowaniem EFS.
aktualnie dostrzegane problemy dają 
się opisać trzema pytaniami: Jakie cele 
chcemy osiągnąć za pomocą tych środ-
ków i jakie wybrać obszary wsparcia? Jak 
uzyskać właściwe proporcje pomiędzy 
popytem a podażą środków EFS zarów-
no w ciągu jednego roku, jak i całego 

okresu programowania? Jak zapewnić 
sprawność systemu m.in. poprzez od-
powiednie kryteria i wytyczne? 
Podczas niedawnych warsztatów stra-
tegicznych członków Polskiej izby Firm 
Szkoleniowych tak postawiony problem 
wywołał wiele dyskusji i komentarzy, 
których konkluzje wydają się iść w kilku 
kierunkach.
Pierwszy kierunek oznacza jasne i trans-
parentne komunikowanie się z ryn-
kiem podmiotów odpowiedzialnych za 
tworzenie wytycznych. Mam na myśli 
zarówno szczebel centralny, jak i regio-
nalny. Jeżeli samorząd danego woje-
wództwa ma swoje preferencje co do 
typów projektów, obszarów wsparcia, 
grup docelowych itd., to bezwzględnym 
minimum jest zakomunikowanie tego 
wszystkim zainteresowanym. Projekto-
dawcy muszą mieć jasny obraz takich 
oczekiwań i powinni dobrze znać za-
sady aplikowania i realizacji projektów. 
Wówczas konkurencja między projekta-
mi przeniesie się na pole merytoryczne, 
czyli wygrywać będą te projekty, które 
są najlepsze merytorycznie i są solidnie 
opracowane i przemyślane.
Same wytyczne powinny być maksy-
malnie uproszczone i mieć charakter 
wymagań, które wynikają z prawdzi-
wych potrzeb zrealizowania celowych 
i efektywnych projektów. Nie mogą 
i nie powinny mieć charakteru represyj-
nego czy dyscyplinującego. Znamien-
nym przykładem może tutaj być przy-

padek odrzucenia projektu z powodu 
braku możliwości odczytania płyty CD. 
Projektodawca nie mógł już uzupełnić 
wniosku, gdyż tryb wymuszał ponowne 
jego złożenie, a termin składania za-
mknięto w wyniku wyczerpania się puli 
środków.
innym problemem systemowym a zwią-
zanym z wytycznymi jest dwustopniowa 
ocena projektów. Wyraźnie widocznym 
wąskim gardłem jest ocena merytorycz-
na. Do tej oceny rekrutuje się asesorów, 
których kwalifikacje są bardzo zróż-
nicowane i często niewystarczające, 
aby dokonać oceny danego projektu. 
Dodatkowo brak efektywnego systemu 
szkoleń tych osób i stosunkowo niskie 
wynagrodzenie za ocenę (w porówna-
niu z wartością projektów) powoduje, 
że wielokrotnie ocena merytoryczna 
sprowadza się do ponownej oceny 
formalnej w poszerzonej formule, czyli 
odnoszącej się do wybranych aspektów 
merytorycznych. Mogą o tym świadczyć 
charakterystyczne uzasadnienia odrzu-
cenia projektu, z których wynika tylko 
to, jakie błędy popełnił projektodawca. 

Piotr PiaSEcki
Prezes Polskiej izby Firm 
Szkoleniowych, prezes 
zarządu (Heidtman & 
Piasecki), reprezenta
cja, koordynacja pra
cy zarządu i biura 
PiFS, Pr, longlife le
arning, kieruje komisją strategiczną.
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Nie ma natomiast odniesienia do jego 
meritum. 
Drugi kierunek oznacza poszukiwanie 
odpowiednich priorytetów dla poszcze-
gólnych konkursów, które realizowałyby 
żywotne potrzeby w zakresie rozwoju 
kapitału ludzkiego w Polsce. Taką próbę 
podjęto już, wprowadzając tzw. kryteria 
strategiczne, które dodatkowo premiu-
ją projekty zorientowane na osiąganie 
tych celów strategicznych
Przykładem może być uznanie za kry-
terium strategiczne projekty obejmu-
jące osoby 50+ (2.1.1 Po). Kierunek 
myślenia dobry, jednak najważniejszą 
słabością zdefiniowanych kryteriów jest 
dopuszczanie dużej swobody ich zasto-
sowania, a nawet ich nadużyć. Praktycz-
nie każdy projektodawca może zade-
klarować spełnienie pewnych kryteriów 
ilościowych, np. osób 50+ uczestniczą-
cych w projekcie. Problemem jest to, że 
sama obecność takich osób w projekcie 
nie rozwiązuje rzeczywistych kłopotów 
tej grupy zawodowej, czyli jej utrzyma-
nia na rynku pracy. 
Wydaje się pożądane, aby taki kierunek 
myślenia kontynuować, wprowadzając 
jasne i szczegółowe kryteria, ale przede 

wszystkim edukując zarówno składa-
jących projekty, jak i je oceniających. 
obie strony powinny mieć jasność, 
co do tego, co chcemy tym sposobem 
osiągnąć, jakie wymierne rezultaty 
uzyskać? Powinniśmy móc określić, po 
czym poznać projekt rozwiązujący dany 
problem i prowadzący do osiągnięcia 
pożądanych rezultatów. 
Trzecim kierunkiem jest poszukiwanie 
możliwości przeniesienia odpowiedzial-
ności za składanie projektów bezpo-
średnio na beneficjentów ostatecznych. 
Myślę przede wszystkim o przedsię-
biorstwach. Takie rozwiązanie jest już 
wprowadzone, ale w dalszym ciągu 
nie można mówić o zadowoleniu. Jego 
niewątpliwą zaletą jest to, że to przed-
siębiorca musi uzasadnić celowość i po-
trzebę wsparcia. Warto zatem pomyśleć 
o takich mechanizmach, które sprzyja-
łyby sięganiu po środki EFS bezpośred-
nio przez firmy. Wówczas to przedsię-
biorca, a nie oceniający projekt, będzie 
decydował o wyborze dostawcy szko-
leń, mając do dyspozycji cały rynek firm 
szkoleniowych zarówno tych zaintere-
sowanych pozyskiwaniem funduszy, jak 
i tych, które działają tylko na rynku ko-

mercyjnym.  Podobnie można postąpić 
w stosunku do innych beneficjentów 
ostatecznych.
Przykładów uzasadniających potrze-
bę usprawnienia działającego systemu 
można by wymienić znacznie więcej.  
Wskazują one na potrzebę zmiany nie 
tylko wybranych elementów czy proce-
dur, ale w wielu przypadkach zmiany 
całego podejścia do EFS i sposobu trak-
towania tych środków, jako narzędzia 
do realizacji naszych prawdziwych po-
trzeb gospodarczych i społecznych. Nie 
mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że 
realizuje się projekt „poprawny, który 
miał szczęście” a nie „najlepszy, który 
został fachowo oceniony”.
Wiele z powyższych rozwiązań wymaga 
uszczegółowienia i weryfikacji. Prawdo-
podobnie znajdzie się wiele innych ob-
szarów problemowych i rozwiązań. aby 
wypracować i wprowadzić efektywne 
zmiany potrzebny jest dialog pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami procesu. To, co 
osiągniemy dzięki wsparciu EFS w ciągu 
najbliższych kilku lat nie powinno być 
tylko sprawą tej czy innej jednostki pań-
stwowej czy samorządowej, ale powin-
no być sprawą nas wszystkich.  n
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