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W ostatnim w 2010 roku wydaniu Biuletynu pragniemy zaprezentowaç Paƒstwu projekty innowacyjne 

oraz projekty wspó∏pracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki –

pomys∏y na innowacje oraz na korzystanie z wartoÊci dodanej inicjatyw mi´dzynarodowych, szanse i zagro˝e-

nia dostrzegane przez pomys∏odawców, koordynatorów projektów, partnerów oraz osoby formu∏ujàce za∏o-

˝enia konkursowe. Cieszymy si´, ˝e z koƒcem roku tych doÊwiadczeƒ i wra˝eƒ jest ju˝ ca∏kiem sporo.

O istocie idei flexicurity, szansach na jej wprowadzenie do polskiej rzeczywistoÊci oraz przygotowaniach Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci do zakoƒczonego w tym obszarze konkursu na projekty innowacyjne roz-

mawiamy z zast´pcà prezesa PARP, Anetà Wilmaƒskà.

DoÊwiadczenia osób wdra˝ajàcych projekty zdominowa∏ szeroko poj´ty temat edukacji. O pierwszym kandyda-

cie do grudniowej oceny strategii wdra˝ania przez Krajowà Sieç Tematycznà rozmawiamy z realizatorem projek-

tu „Wir tualne laboratoria – sukces innowacji”, Bar toszem Osmolà z Wy˝szej Szko∏y Logistyki w Poznaniu.

Na pomys∏, jak zach´ciç maturzystów do studiowania na kierunkach Êcis∏ych wpad∏ Urzàd Miasta Lublin. O pro-

jekcie innowacyjnym „Uczeƒ do pot´gi”, którego realizacja ma s∏u˝yç temu celowi, opowiada Ewa Dumkiewicz-

Sprawka, dyrektor Wydzia∏u OÊwiaty Urz´du Miasta Lublin.

O kszta∏ceniu w administracji poprzez organizacyjne uczenie si´ oraz o budowaniu dzia∏aƒ publicznych 

„w oparciu o dowody” rozmawiamy z kierownikiem merytorycznym projektu, którego celem jest testowanie 

w wybranych placówkach polskiej administracji publicznej wspomnianych za∏o˝eƒ, w tym w odniesieniu 

do doÊwiadczeƒ mi´dzynarodowych. Zdaniem dr. Karola Olejniczaka, adiunkta w Centrum Europejskich

Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim, istnieje du˝a szansa na to, ˝e testowany pro-

dukt stanie si´ war toÊciowym i u˝ytecznym narz´dziem dla polskiej administracji rzàdowej.

Ponadto, tradycyjnie ju˝, prezentujemy aktualnoÊci w obszarze Sieci Tematycznych PO KL, informujemy o dzia∏a-

niach ponadnarodowej Sieci ds. Wspó∏pracy oraz Krajowego OÊrodka EFS, zaÊ w sta∏ej rubryce poÊwi´conej

dzia∏alnoÊci KIW podsumowujemy tegoroczne prace naszego zespo∏u.

Korzystajàc z okazji, pragniemy z∏o˝yç wszystkim naszym Czytelnikom 

najserdeczniejsze ˝yczenia pogodnych i spokojnych Âwiàt  Bo˝ego Narodzenia  

oraz wielu innowacyjnych pomys∏ów w Nowym, 2011 Roku.

Zespó∏ Krajowej Instytucji Wspomagajàcej

oraz Dyrekcja Centrum Projektów Europejskich
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Mija rok funkcjonowania Krajowej Insty-
tucji Wspomagajàcej Program Operacyjny
Kapita∏ Ludzki w Centrum Projektów
Europejskich. Co istotnego dla podmio-
tów zaanga˝owanych w projekty innowa-
cyjne i projekty wspó∏pracy ponadnaro-
dowej uda∏o si´ przez ten czas zreali-
zowaç?

Mijajàcy rok by∏ dla nas wszystkich bardzo
pracowity.W zwiàzku z faktem, ˝e od stycz-
nia 2010 roku Centrum Projektów Europej-
skich przej´∏o funkcj´ Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej PO KL od Fundacji „Fun-
dusz Wspó∏pracy”, zakres naszych prac by∏
cz´Êciowo zdeterminowany dzia∏aniami po-
przedników. Zaplanowane zosta∏y tak˝e
nowe dzia∏ania odpowiadajàce na aktualne
wyzwania oraz oczekiwania podmiotów
zaanga˝owanych w realizacj´ projektów inno-
wacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej.

Ju˝ na poczàtku roku, wspólnie z Instytucjà
Zarzàdzajàcà PO KL, postanowiliÊmy ukie-
runkowaç dzia∏alnoÊç KIW „regionalnie”,
dzi´ki czemu jedno z najwi´kszych bud˝eto-
wo zadaƒ KIW w tym roku – organizowanie
wsparcia szkoleniowo-doradczego – przy-
j´∏o form´ zdecentralizowanà oraz zindy-
widualizowanà. Szkoleniowcy – zarówno
trenerzy zewn´trzni, jak i przedstawiciele
KIW – ruszyli w regiony, a zakresy szkoleƒ
oraz doradztwa na spotkaniach informa-
cyjno-promocyjnych na rzecz organi-
zowanych konkursów, ustalane by∏y ka˝do-
razowo z instytucjami, których dotyczy∏o
wsparcie. Ponadto ka˝de województwo
otrzyma∏o tzw. opiekuna – czyli osob´ z KIW
odpowiedzialnà za kontakt z instytucjami 
w regionie oraz udzielanie pomocy w spra-
wach znajdujàcych si´ w kompetencji naszej
jednostki. Formu∏a szkoleƒ w regionach
zak∏ada∏a utworzenie grup sk∏adajàcych si´
z przedstawicieli Regionalnych OÊrodków
EFS oraz Instytucji PoÊredniczàcych i Wdra-
˝ajàcych, dzi´ki czemu mo˝na by∏o skon-
frontowaç punkt widzenia osób doradzajà-
cych wnioskodawcom oraz zaanga˝owa-
nych w planowanie konkursów i ocen´
projektów.
Cz∏onkowie Sieci Tematycznych, zarówno
krajowych, jak i regionalnych, zostali prze-
szkoleni z zagadnieƒ dotyczàcych innowa-
cyjnoÊci oraz procesów upowszechniania 
i w∏àczania rezultatów projektów do g∏ów-
nego nur tu polityki. Dla eksper tów z listy

Ministra Rozwoju Regionalnego w obszarze
PO KL zorganizowano szkolenia poÊwi´cone
specyfice projektów innowacyjnych i pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej, które
cieszy∏y si´ tak du˝ym zainteresowaniem,
˝e wzi´∏o w nich udzia∏ dwukrotnie wi´cej
osób ni˝ poczàtkowo zak∏adaliÊmy. W przysz-
∏ym roku planujemy przeszkolenie pozo-
sta∏ych 165 eksper tów, którzy wyrazili ch´ç
uczestniczenia w szkoleniach z dziedziny
innowacyjnoÊci organizowanych przez KIW.
W roku 2010 przeprowadziliÊmy ∏àcznie 95
szkoleƒ oraz 15 spotkaƒ informacyjno-
promocyjnych w regionach.
Kolejnym bardzo wa˝nym przedsi´wzi´-
ciem by∏o zakoƒczenie prac nad dokumen-
tami okreÊlajàcymi zasady funkcjonowania
Sieci Tematycznych PO KL, zapewnienie
wsparcia dla powstajàcych Sieci regional-
nych i zorganizowanie w KIW sekretariatu
ogólnego oraz sekretariatów dla czterech
Krajowych Sieci Tematycznych, których
dzia∏alnoÊç ruszy∏a w tym roku „pe∏nà
parà”. W 2010 roku odby∏o si´ 14 posie-
dzeƒ KST. Wzi´∏o w nich udzia∏ oko∏o 90
cz∏onków Sieci.

Jakie jeszcze podj´li Paƒstwo dzia∏ania u∏at-
wiajàce realizacj´ projektów innowacyj-
nych i wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL?

Dla zainteresowanych realizacjà projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodo-
wej PO KL pomocne oka˝à si´ z pewnoÊcià

Nad czym pracujemy…
Jak wspieramy…
Rozmowa z Edytà Smolarskà, naczelnikiem Krajowej Instytucji Wspomagajàcej PO KL, na temat dzia∏aƒ
KIW PO KL w roku 2010

Model strategicznego podejÊcia do realizacji projektów innowacyjnych i projek-
tów wspó∏pracy ponadnarodowej zosta∏ przekazany instytucjom jako rekomen-
dacje KIW. Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie ˝yjemy w idealnym Êwiecie i ˝e ca∏ko-
wite przeniesienie za∏o˝eƒ modelu do praktyki mo˝e si´ okazaç trudne.
Po dotychczasowych reakcjach widzimy jednak, ˝e dla wielu sta∏ si´ on inspi-
racjà, a o to nam w∏aÊnie chodzi∏o.
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wydane w tym roku publikacje: podr´cznik
dla oceniajàcych wnioski o dofinansowanie
projektów innowacyjnych i projektów wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL, d∏ugo ocze-
kiwany materia∏ na temat upowszechniania
i mainstreamingu w projektach innowacyj-
nych oraz broszura dotyczàca empower-
mentu. Dla cz∏onków Sieci Tematycznych
przygotowaliÊmy natomiast Vademecum za-
wierajàce najwa˝niejsze zagadnienia doty-
czàce zadaƒ i zasad organizacji pracy tych
gremiów. Z kolei z myÊlà o instytucjach za-
anga˝owanych w realizacj´ projektów pow-
sta∏y rekomendacje tematyczne KIW doty-
czàce strategicznego podejÊcia do inno-
wacji oraz informacji i promocji. JeÊli chodzi
o wspó∏prac´ ponadnarodowà, na uwag´
zas∏uguje forum par tnerskie – inicjatywa
KIW majàca na celu wsparcie polskich
wnioskodawców i beneficjentów w znale-
zieniu partnerów ponadnarodowych. Dla za-
pewnienia przep∏ywu informacji na bie˝àco
aktualizujemy i rozbudowujemy por tal KIW,
w którym powsta∏y nowe zak∏adki tema-
tyczne, obejmujàce m.in. wspó∏prac´ po-
nadnarodowà i interpretacje Instytucji
Zarzàdzajàcej PO KL. Dodatkowo zamiesz-
czamy informacje o organizowanych w kraju
i za granicà konkursach, zaÊ instytucjom,
z którymi wspó∏dzia∏amy oraz beneficjen-
tom zapewniamy mo˝liwoÊç wypowiedzi 
na ∏amach wydawanego przez KIW biule-
tynu „Innowacje bez Granic”.

To du˝y, ale zapewne niepe∏ny zakres
dzia∏aƒ KIW…

Owszem, w roku 2010 dzia∏o si´ du˝o
wi´cej. War to dodaç, ˝e KIW by∏a tak˝e
wspó∏organizatorem spotkania dla punktów
kontaktowych ds. innowacyjnoÊci i wspó∏-
pracy ponadnarodowej, zaÊ w grudniu zorgani-
zowaliÊmy konferencj´ z udzia∏em m.in. goÊci
z zagranicy oraz polskich beneficjentów. KIW
monitoruje tak˝e konkursy oraz reali-
zowane projekty innowacyjne i projekty
wspó∏pracy ponadnarodowej – informacje
na ten temat mo˝na znaleêç na naszej stronie
internetowej. Pracownicy KIW zaanga˝o-
wali si´ równie˝ w opiniowanie planów dzia-
∏aƒ i dokumentacji konkursowych oraz w pro-
ces aktualizacji systemu realizacji PO KL 
w zakresie zagadnieƒ pozostajàcych w gestii
KIW. Ponadt uczestniczymy w spotkaniach
informacyjno-doradczych na szczeblu kra-
jowym i regionalnym, a tak˝e w wydarzeniach
mogàcych si´ przyczyniç do promowania 
i upowszechniania wiedzy oraz dobrych

praktyk w zakresie projektów inno-
wacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej. Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç
aktywne uczestnictwo eksper tów KIW 
w realizowanym przez Wojewódzki Urzàd
Pracy w Gdaƒsku grancie dotyczàcym
poprawy jakoÊci wdra˝ania projektów inno-
wacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej PO KL poprzez wykorzystanie
doÊwiadczeƒ uzyskanych przy realizacji pro-
jektów PIW EQUAL. W ramach tej inicjaty-
wy wypracowane zosta∏y ju˝ zalecenia dla
instytucji odpowiedzialnych za organizacj´
systemu wdra˝ania PO KL. Staramy si´
robiç wszystko, aby podejmowane przez
nas dzia∏ania oraz oferowane wsparcie
poÊrednie i bezpoÊrednie by∏y w najwy˝szym
stopniu pomocne dla podmiotów zaan-
ga˝owanych w realizacj´ projektów wspó∏fi-
nansowanych z PO KL, a tak˝e pozytywnie
wp∏ywa∏y na tworzenie atmosfery zaufania
dla innowacji spo∏ecznych oraz wspó∏pracy
ponadnarodowej.

Krajowa Instytucja Wspomagajàca realizuje
wiele zadaƒ, które majà ogromne znaczenie
dla wdra˝ania PO KL: szkolenia dla Insty-
tucji PoÊredniczàcych, ekspertów, prowa-
dzenie dzia∏aƒ informacyjno-promocyj-
nych, opracowywanie dokumentacji i pod-
r´czników oraz koordynowanie prac
Krajowych Sieci Tematycznych. Na które
zadania k∏adzie Pani szczególny nacisk 
i dlaczego?

Wszystkie wymienione dzia∏ania sà istotne,
poniewa˝ albo polegajà na bezpoÊrednim
wsparciu instytucji i podmiotów zaanga-
˝owanych w proces realizacji projektów
innowacyjnych i projektów wspó∏pracy po-
nadnarodowej PO KL, albo przyczyniajà si´
do kreowania warunków sprzyjajàcych
kszta∏towaniu innowacji, promowania 
i upowszechniania rezultatów projektów
oraz wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ w tej
dziedzinie.Trudno mówiç o zadaniach majà-
cych szczególnà wag´ bez przyj´cia kryte-

riów takiego ró˝nicowania. KIW realizuje
bowiem bardzo du˝e kwotowo projekty,
ale tak˝e wykonuje wa˝nà prac´ w∏asnymi
si∏ami, realizujàc zadania, które nie majà
odzwierciedlenia w bud˝ecie. Zakres dzia∏aƒ
KIW jest ustalany corocznie z Instytucjà
Zarzàdzajàcà PO KL oraz wià˝e si´ z przyz-
nanym jednostce bud˝etem. Ze wzgl´du 
na du˝à kosztoch∏onnoÊç zadaƒ zwiàzanych
z promocjà ustalono na przyk∏ad, ˝e KIW
nie b´dzie realizowa∏a zadaƒ z poziomu
centralnego w tej dziedzinie. W zamian
planowane sà natomiast dzia∏ania o charak-
terze public relations, polegajàce g∏ównie 
na pozyskaniu i utrzymywaniu zaintereso-
wania dziennikarzy zwiàzanych z tematykà
innowacji spo∏ecznych. Od przysz∏ego roku
na por talu KIW prowadzony b´dzie serwis
prasowy dla dziennikarzy. JeÊli chodzi 
o publikacje, to cz´Êç materia∏ów zosta∏a
przygotowana przez naszych poprzedników
w poczàtkowym okresie funkcjonowania
KIW, zgodnie z ówczesnymi oczekiwaniami.
Z naszej inicjatywy powsta∏o kilka nowych,
wspomnianych wy˝ej publikacji o w´˝szym,
specjalistycznym charakterze, zgodnie z obec-
nym zapotrzebowaniem.Ten rok jest dla Sieci
Tematycznych pierwszym, w którym roz-
pocz´∏y one na dobre swojà dzia∏alnoÊç.
W przysz∏ym roku nastàpi du˝y wzrost ich
liczebnoÊci – w przypadku KST „Edukacja 
i szkolnictwo wy˝sze” nawet o ponad 200
procent. Mówiàc o wa˝noÊci zadaƒ, podsta-
wowym kryterium jest dla nas u˝ytecznoÊç 
i elastycznoÊç w dzia∏aniu – staramy si´ wi´c
wychodziç naprzeciw oczekiwaniom oraz
robiç rzeczy, na które istnieje faktyczne
zapotrzebowanie: czy to dostrze˝one przez
nas samych, czy zg∏oszone przez podmioty
zewn´trzne, czy zdefiniowane przez Instytucj´
Zarzàdzajàcà PO KL. Bardzo pomocne okaza∏y
si´ tutaj wizyty w regionach, które odby∏y
si´ na poczàtku tego roku – od lutego do
marca przedstawiciele KIW odbyli w 39
indywidualnych spotkaƒ w regionach, pyta-
jàc o potrzeby i oczekiwane wsparcie. Efek-
tem tych wizyt by∏y m.in. wspomnianef

Podstawowym kryterium jest dla nas u˝ytecznoÊç i elastycznoÊç w dzia∏aniu –
staramy si´ wi´c wychodziç naprzeciw oczekiwaniom oraz robiç rzeczy,
na które istnieje faktyczne zapotrzebowanie: czy to dostrze˝one przez nas
samych, czy zg∏oszone przez podmioty zewn´trzne, czy zdefiniowane przez
Instytucj´ Zarzàdzajàcà PO KL. Bardzo pomocne okaza∏y si´ tutaj wizyty 
w regionach, które odby∏y si´ na poczàtku tego roku – od lutego do marca
przedstawiciele KIW odbyli 39 indywidualnych spotkaƒ w regionach, pytajàc 
o potrzeby i oczekiwane wsparcie.
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wy˝ej, przygotowane przez nas rekomen-
dacje tematyczne, pu- blikacja na temat
empowermentu oraz forum par tnerskie.

Sprawne funkcjonowanie ka˝dej organiza-
cji polega na doborze odpowiedniej kadry.
Jak Pani Naczelnik ocenia potencja∏ osób
pracujàcych w KIW?

Ciesz´ si´, ˝e zada∏ pan to pytanie. Mi∏o
jest bowiem mówiç o kompetentnych i za-
anga˝owanych wspó∏pracownikach. Komple-
tujàc z koƒcem ubieg∏ego roku zespó∏,
wiedzieliÊmy, kogo szukamy – ludzi z inicja-
tywà oraz majàcych ju˝ doÊwiadczenie 
w pracy z projektami w obszarze Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego, PIW EQUAL
czy wspó∏pracy ponadnarodowej. Zdawa-
liÊmy sobie spraw´, ˝e aby rzetelnie i bez
zb´dnych przestojów kontynuowaç prace
KIW, musimy mieç zgrany i kompetentny
zespó∏. Ciesz´ si´, ˝e uda∏o si´ pozyskaç
osoby, które z jednej strony majà wiedz´ 
i doÊwiadczenie w zagadnieniach, którymi
zajmuje si´ KIW, z drugiej zaÊ widzà sens
tego, co robià, majà pomys∏y i zapa∏ do pracy.
Dzi´ki osobom, które pracowa∏y w KIW 
w Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy” i zdecy-
dowa∏y si´ do nas do∏àczyç, niemal
bezboleÊnie przeszliÊmy przez sprawy wy-
magajàce kontynuacji – np. pierwsze w tym
roku wydanie Biuletynu KIW przygotowa-
liÊmy w∏asnym sumptem, bez wsparcia dzien-
nikarskiego z zewnàtrz. Na samym po-
czàtku zorganizowaliÊmy wspólny, krótki
wyjazd, aby zdefiniowaç cele zespo∏u, zada-
nia poszczególnych osób oraz zasady wspó∏-
pracy. Dzi´ki temu wiedzieliÊmy, czego
mo˝emy si´ po sobie spodziewaç, poznaliÊ-
my si´ i z zapa∏em przystàpiliÊmy do pracy.
W mojej opinii bilans pierwszego roku
dzia∏ania zespo∏u KIW w Centrum Projektów
Europejskich jest wysoce satysfakcjonujàcy.

W strukturze Centrum Projektów Euro-
pejskich od roku znajduje si´ równie˝
Krajowy OÊrodek EFS. Chocia˝ KOEFS 
i KIW sà zaanga˝owane we wdra˝anie 
PO KL, to zadania obu zespo∏ów si´ nie
dublujà. Jak bardzo u∏atwia prac´ tak
bliskie ulokowanie dwóch instytucji

wa˝nych dla realizacji projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej PO KL?

Obydwie instytucje zajmujà si´ Programem
Operacyjnym Kapita∏ Ludzki, jednak w ró˝-
nym zakresie. Krajowy OÊrodek EFS pro-
wadzi zakrojone na du˝à skal´ dzia∏ania
obejmujàce wszystkie aspekty realizacji PO KL.
Krajowa Instytucja Wspomagajàca zajmuje
si´ natomiast wàskim zakresem oferowa-
nego przez ten program wsparcia – tj. pro-
jektami innowacyjnymi i wspó∏pracy ponad-
narodowej w aspekcie horyzontalnym.
Bliskie sàsiedztwo z pewnoÊcià przyczynia
si´ do sprawnego przep∏ywu informacji
oraz wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ. Przed-
stawiciele KIW i KOEFS regularnie si´ spo-
tykajà, dzi´ki czemu rodzà si´ wspólne
pomys∏y i istnieje mo˝liwoÊç do∏àczenia 
do dzia∏aƒ podejmowanych przez jeden 
z zespo∏ów. KIW nie dysponuje na przyk∏ad
bud˝etem na dzia∏ania promocyjne w du˝ej
skali, a dzi´ki bliskiej wspó∏pracy z KOEFS
jeden z beneficjentów projektów innowa-
cyjnych ma szans´ zaprezentowania si´ 
w ogólnokrajowej telewizji, upowszechnia-
jàc i promujàc ide´ wdra˝anej przez niego
innowacji spo∏ecznej. Z kolei dzi´ki wyda-
wanemu kwar talnie przez KIW biuletynowi
„Innowacje bez Granic” jego czytelnicy
mogà si´ dowiedzieç co aktualnie oferuje
KOEFS. Âwiat funduszy europejskich jest sto-
sunkowo ma∏y, lecz oferuje mnóstwo infor-
macji, wszelkie inicjatywy konsolidacyjne 
w tej dziedzinie uwa˝am wi´c za korzystne.

Jednym z sukcesów KIW jest wypraco-
wanie modelu strategicznego zarzàdzania
projektami innowacyjnymi. Na czym pole-
ga ten model?

Model narodzi∏ si´ w trakcie wizyt pra-
cowników KIW w regionach. Poczàtkowo
dotyczy∏ tylko wymiaru regionalnego, póêniej
dopiero okaza∏o si´, ˝e przyj´ty w modelu
sposób myÊlenia i post´powania mo˝e byç
pomocny tak˝e dla podmiotów zaanga-
˝owanych w realizacj´ komponentu cen-
tralnego PO KL. Ogólnie rzecz ujmujàc,
model opiera si´ na oddolnym podejÊciu

do wy∏aniania wniosków o dofinansowanie,
zgodnie z za∏o˝eniem, ˝e pomys∏y na pro-
jekty innowacyjne rodzà si´ z potrzeb
zdefiniowanych u êród∏a. Chodzi o zidenty-
fikowanie priorytetów, polityk oraz luk do
wype∏nienia przez innowacj´, a nast´pnie
wybór i promowanie konkretnego jej
rodzaju poprzez okreÊlenie wymagaƒ i kry-
teriów wyboru projektów. Bardzo wa˝nym
elementem prezentowanego podejÊcia jest
zaanga˝owanie w regionach ich spo∏ecz-
noÊci oraz przedstawicieli Regionalnych
OÊrodków EFS w proces kszta∏towania inno-
wacji. Dotyczy to zw∏aszcza animatorów
znajàcych realia i potencja∏ instytucji dzia∏a-
jàcych w danym regionie. Wa˝nym ele-
mentem akcentowanym w modelu jest tak˝e
upowszechnianie idei projektów innowa-
cyjnych na ka˝dym etapie ich realizacji
(zaczynajàc ju˝ od planowania) oraz zach´-
ta do realizowania du˝ych inwestycji 
w par tnerstwach strategicznych.
Model strategicznego podejÊcia do realiza-
cji projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej zosta∏ prze-
kazany instytucjom jako rekomendacje
KIW. Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie ˝yjemy
w idealnym Êwiecie i ˝e ca∏kowite prze-
niesienie za∏o˝eƒ modelu do praktyki mo˝e
si´ okazaç trudne. Po dotychczasowych
reakcjach widzimy jednak, ˝e dla wielu sta∏ si´
on inspiracjà, a o to nam w∏aÊnie chodzi∏o.

Z informacji p∏ynàcych od Instytucji Po-
Êredniczàcych wynika, ˝e wcià˝ ma∏o jest
realizowanych projektów z komponentem
ponadnarodowym. Jak zach´ciç projekto-
dawców do tego typu projektów?

Z dotychczasowej dzia∏alnoÊci KIW, a zw∏aszcza
z kontaktów z instytucjami poÊredniczàcymi
i przedstawicielami ROEFS wynika, ˝e istot-
nà barierà w realizacji projektów PO KL
uwzgl´dniajàcych wspó∏prac´ ponadnaro-
dowà jest znalezienie wiarygodnych par t-
nerów zagranicznych. Podstawowe narz´dzie,
czyli dost´pna na stronie internetowej KIW
baza par tnerów Toolkit, okazuje si´ nie-
wystarczajàcym instrumentem nawiàzywa-
nia kontaktów. OczywiÊcie dochodzà tutaj
tak˝e inne elementy, które z pewnoÊcià nie
u∏atwiajà tego typu przedsi´wzi´ç czy wr´cz
do nich zniech´cajà, np. trudnoÊci formalne
czy j´zykowe). Niemniej jednak wiele pod-
miotów jest zainteresowanych nawiàza-
niem kontaktów z instytucjami zagraniczny-
mi oraz realizowaniem projektów par tner-
skich. Z naszych rozmów z osobami, które

Staramy si´ robiç wszystko, aby podejmowane przez nas inicjatywy oraz ofero-
wane wsparcie poÊrednie i bezpoÊrednie by∏y w najwy˝szym stopniu pomocne
dla podmiotów zaanga˝owanych w realizacj´ projektów wspó∏finansowanych 
z PO KL oraz pozytywnie wp∏ywa∏y na tworzenie atmosfery zaufania dla inno-
wacji spo∏ecznych oraz wspó∏pracy ponadnarodowej.
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realizowa∏y ju˝ projekty wspó∏pracy ponad-
narodowej wynika, ˝e najefektywniejszà
formà pozyskiwania tego typu par tnerów
jest nawiàzywanie kontaktów poprzez udzia∏
w spotkaniach i forach mi´dzynarodowych,
skupiajàcych zainteresowanych realizacjà
tego typu przedsi´wzi´ç. Problem, o którym
tutaj rozmawiamy, dotyczy nie tylko Polski.
Z udzia∏u przedstawicieli KIW w spotkaniach
grupy Learning Network on Transnational
Cooperation in ESF oraz w spotkaniach
punktów kontaktowych EFS w zakresie ponad-
narodowoÊci wynika, ˝e problem zwiàzany 
z poszukiwaniem par tnerów ponadnarodo-
wych oraz koniecznoÊç wsparcia instytucji
w nawiàzywaniu par tnerstw ponadnaro-
dowych stanowià wa˝ny obszar zaintere-
sowaƒ krajów Unii Europejskiej. Pod-
kreÊlana jest koniecznoÊç podejmowania
wspólnych dzia∏aƒ na rzecz promowania
wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach EFS.
Bioràc powy˝sze kwestie pod uwag´, KIW
opracowa∏a koncepcj´ wsparcia w zakresie
poszukiwania par tnerów. Zak∏ada ona z jed-
nej strony stworzenie instrumentu, który
mo˝e przynieÊç wymierne rezultaty w krót-
kiej perspektywie czasu – jest to wspomniane
ju˝ wczeÊniej forum par tnerskie. Z drugiej
zaÊ – podj´cie kroków, których rezultaty
b´dà widoczne w d∏u˝szej perspektywie,
a których celem b´dzie stworzenie Êro-
dowiska sprzyjajàcego wspó∏pracy ponad-
narodowej oraz zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
potrzeb i korzyÊci w tej dziedzinie. Ten
drugi aspekt b´dzie realizowany poprzez
nawiàzywanie i rozwijanie kontaktów ze Êro-
dowiskami zainteresowanymi wspó∏pracà
ponadnarodowà.
Dzia∏aniami majàcymi sprzyjaç w d∏u˝szej
perspektywie budowaniu pozytywnej atmos-
fery dla wspó∏pracy ponadnarodowej jest
m.in. aktywny udzia∏ KIW wraz z Instytucjà
Zarzàdzajàcà PO KL w pracach Grupy Steru-
jàcej w ramach wspomnianej mi´dzynaro-

dowej Sieci Wspó∏pracy Ponadnarodowej.
Za poÊrednictwem tego gremium prze-
kazywane sà informacje na temat systemu
wdra˝ania projektów i konkursów og∏asza-
nych w Polsce przedstawicielom innych
krajów Unii Europejskiej. Eksperci KIW
uczestniczyli tak˝e w seminarium skupiajà-
cym przedstawicieli ponadnarodowych
punktów kontaktowych, które odby∏o si´ 
w Pradze w paêdzierniku 2010 roku,
moderujàc jednà z trzech cz´Êci warsz-
tatów poÊwi´conych wspó∏pracy ponad-
narodowej. Dzi´ki takim przedsi´wzi´ciom
pojawiajà si´ nowe kontakty wÊród krajów
zainteresowanych nawiàzywaniem wspó∏-
pracy z polskimi projektodawcami, które
powinny zaowocowaç kolejnymi forami 
w przysz∏ym roku.
Mamy nadziej´, ˝e wszystkie wy˝ej wy-
mienione inicjatywy prze∏o˝à si´ na wi´k-
sze zainteresowanie i zaufanie do realizacji
projektów wspó∏pracy ponadnarodowej 
w ramach PO KL.

Wspomnia∏a Pani o listopadowym forum.
Jaka by∏a jego formu∏a?

Dwudniowe forum par tnerskie, zorganizo-
wane przez KIW w listopadzie tego roku,
stworzy∏o podmiotom zainteresowanym
nawiàzaniem wspó∏pracy mo˝liwoÊç spot-
kania, rozmowy oraz bezpoÊredniego przed-
stawienia wzajemnych uwarunkowaƒ i ocze-
kiwaƒ. Jego formu∏a zak∏ada∏a pogrupo-
wanie uczestników wed∏ug wspólnych,
zg∏oszonych wczeÊniej obszarów zaintere-
sowaƒ. Pierwszy dzieƒ poÊwi´cono kwes-
tiom teoretycznym – zaprezentowane zosta∏y
np. dobre i z∏e praktyki we wspó∏pracy 
z par tnerami, drugi zaÊ to cz´Êç typowo
warsztatowa – przy „grupowych” stolikach
odbywa∏y si´ rozmowy z udzia∏em przed-
stawicieli KIW oraz instytucji koordynujà-
cych przygotowania do forum w krajach

f

Ju˝ na poczàtku roku, wspólnie z Instytucjà Zarzàdzajàcà PO KL, postanowi-
liÊmy ukierunkowaç dzia∏alnoÊç KIW „regionalnie”, dzi´ki czemu jedno z naj-
wi´kszych bud˝etowo zadaƒ KIW w tym roku – organizowanie wsparcia
szkoleniowo-doradczego – przyj´∏o form´ zdecentralizowanà oraz zindywidu-
alizowanà. Szkoleniowcy – zarówno trenerzy zewn´trzni, jak i przedstawiciele
KIW – ruszyli w regiony, a zakresy szkoleƒ oraz doradztwa na spotkaniach
informacyjno-promocyjnych na rzecz organizowanych konkursów, ustalane
by∏y ka˝dorazowo z instytucjami, których dotyczy∏o wsparcie. Ponadto ka˝de
województwo otrzyma∏o tzw. opiekuna – czyli osob´ z KIW odpowiedzialnà 
za kontakt z instytucjami w regionie oraz udzielanie pomocy w sprawach znaj-
dujàcych si´ w kompetencji naszej jednostki.
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par tnerskich. W forum wzi´∏o udzia∏ oko∏o
80 osób – 40 przedstawicieli polskich pod-
miotów oraz po oko∏o 20 ze Szwecji 
i Wielkiej Brytanii.

Czy poÊród ju˝ realizowanych projektów
innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej sà „pere∏ki”, czyli projekty,
których rozwiàzania b´dà mog∏y byç wdra-
˝ane nawet w ca∏ej Unii Europejskiej?

Na obecnym, bardzo wczesnym jeszcze
etapie realizacji projektów innowacyjnych
w ramach PO KL, trudno jednoznacznie
okreÊliç, czy i które z przygotowywanych
rozwiàzaƒ b´dà mog∏y zostaç zastosowane
przez inne kraje Unii Europejskiej. W roku
2010 wi´kszoÊç beneficjentów w Polsce do-
piero rozpoczyna∏a swoje projekty. Warto
jednak podkreÊliç, ˝e ju˝ teraz pojawiajà si´
bardzo ró˝norodne i ciekawe przedsi´-
wzi´cia, które, po pozytywnej walidacji
produktów finalnych oraz zakoƒczeniu reali-
zacji projektu, z pewnoÊcià war to b´dzie
promowaç jako polski wk∏ad do innowacji
spo∏ecznych na poziomie europejskim.
Jako dobry przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç inicja-
tywa Uniwersytetu Opolskiego, realizo-
wana przez Akademicki Inkubator Przed-
si´biorczoÊci, a majàca na celu rozwiàzanie
problemów, jakie dla regionu opolskiego
wynikajà z nasilonej migracji zarobkowej.
W wyniku projektu powstaç ma m.in. plat-
forma adaptacyjna, której celem b´dzie
oferowanie reemigrantom pracy, szkoleƒ, po-
mocy w przekwalifikowaniu si´ oraz w akli-
matyzacji, a tak˝e platforma komunikacyjna,
której celem b´dzie sta∏e utrzymywanie
kontaktu z migrantami i przekazywanie im
informacji o zmianach zachodzàcych w regio-
nie i w kraju, zw∏aszcza pod kàtem szans
powrotu na rynek pracy. Wydaje si´,
˝e w przypadku pozytywnych wyników

testowania tego produktu b´dzie on móg∏
byç wykorzystany przez inne kraje Unii
Europejskiej, które równie˝ borykajà si´ 
z problematykà migracji i reemigracji swoich
obywateli.
Ciekawe produkty innowacyjne powstanà
równie˝ w obszarze tematycznym „Dobre
rzàdzenie” w komponencie centralnym 
PO KL. Do prowadzonej przez KIW Kra-
jowej Sieci Tematycznej w tym obszarze
do∏àczy∏ niedawno beneficjent EUROREG
– Uniwersytet Warszawski realizujàcy pro-
jekt, którego produktem finalnym b´dzie
systemowy zestaw narz´dzi wzmacniajà-
cych mechanizmy uczenia si´ instytucji publicz-
nych. Dzi´ki niemu mo˝liwe b´dzie lepsze
wykorzystywanie kwalifikacji zatrudnionych
urz´dników oraz efektywniejszy transfer
wiedzy w instytucjach publicznych. JeÊli
oka˝e si´ to skutecznà metodà, Polska
b´dzie mog∏a si´ nià dzieliç z innymi paƒst-
wami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej.
Ciekawe inicjatywy na poziomie regional-
nym znajdziemy równie˝ w województwie
mazowieckim, poniewa˝ Urzàd m.st. War-
szawa rozpoczà∏ w∏aÊnie realizacj´ intere-
sujàcego projektu, którego innowacyjnym
produktem b´dzie program szkolenia pod
tytu∏em „Akademia Rzemios∏ Artystycznych”.
Okazuje si´ bowiem, ˝e w ofercie kszta∏ce-
nia rzemios∏a ar tystycznego istnieje luka
polegajàca na niewystarczajàczym uwzgl´d-
nianiu  wymiaru ar tystycznego zawodów
rzemieÊlniczych. Szkolenie b´dzie adresowa-
ne do rzemieÊlników, ich m∏odych pracowni-
ków uczàcych si´ zawodu, a tak˝e uczniów
i s∏uchaczy szkó∏ oraz placówek oÊwiato-
wych prowadzàcych kszta∏cenie w rzemioÊle
ar tystycznym. W jego wyniku beneficjent
ma nadziej´ skutecznie podnieÊç poziom
kwalifikacji w tej dziedzinie, a mieszkaƒcy
Mazowsza mogà si´ spodziewaç jeszcze
pi´kniejszych wyrobów rzemieÊlniczych.

Pragn´ zaznaczyç, ˝e KIW na bie˝àco gro-
madzi informacje o projektach innowacyj-
nych, w tym z komponentem wspó∏pracy
ponadnarodowej, które otrzymujà dofinan-
sowanie. W miar´ powstawania produktów
finalnych b´dziemy równie˝ prowadziç 
ich baz´, dost´pnà dla wszystkich zaintere-
sowanych za poÊrednictwem naszej strony
internetowej. Ponadto war to przypomnieç,
˝e KIW odpowiada za koordynacj´ pro-
cesów upowszechniania i mainstreamingu
produktów innowacyjnych. Dlatego te˝ 
w miar´ pojawiania si´ „polskich pere∏ek”
informacje o nich b´dà szeroko rozpowszech-
niane zarówno w kraju, jak i w innych
paƒstwach Unii, tak aby jak najwi´ksze
grupy odbiorców mog∏y skorzystaç z pol-
skich innowacyjnych osiàgni´ç, co przyczyni
si´ do ich skutecznego w∏àczenia w g∏ówny
nur t polityki i praktyki.

Jakie sà plany KIW na nast´pny rok?

Krótko mówiàc – dalsza praca na rzecz
innowacji spo∏ecznych oraz wspó∏pracy
ponadnarodowej, zgodnie z potrzebami, ocze-
kiwaniami i wyzwaniami, które przyniesie
nowy rok. Z pewnoÊcià cz´Êç zadaƒ b´dziemy
kontynuowaç w niezmienionym zakresie,
cz´Êç nabierze innego wymiaru, a tak˝e
pojawià si´ nowe, zgodnie z dynamikà reali-
zacji projektów. W obszarze Sieci Tematycz-
nych b´dà ju˝ opiniowane liczne strategie
wdra˝ania projektów innowacyjnych.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze b´dziemy
kontynuowaç z naciskiem na doradztwo
tematyczne oraz indywidualne zapotrze-
bowanie, w tym w uk∏adzie regionalnym.
Zapotrzebowanie na pomoc w poszukiwa-
niu par tnerów b´dzie zapewne równie˝
znaczne, a my planujemy ju˝ kolejne fora.
W przysz∏ym roku prawdopodobnie b´dzie
mo˝na tak˝e rozpoczàç na szerszà skal´
dzia∏alnoÊç na rzecz upowszechniania rezul-
tatów projektów innowacyjnych, zaÊ por tal
KIW zostanie rozbudowany o nowe funk-
cjonalnoÊci. O wszystkich naszych poczyna-
niach oraz  inicjatywach naszych par tnerów
b´dziemy natomiast, jak dotychczas, infor-
mowaç na ∏amach niniejszego Biuletynu. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski

Z dotychczasowej dzia∏alnoÊci KIW, a zw∏aszcza z kontaktów z instytucjami
poÊredniczàcymi i przedstawicielami ROEFS wynika, ˝e istotnà barierà w reali-
zacji projektów PO KL uwzgl´dniajàcych wspó∏prac´ ponadnarodowà jest
znalezienie wiarygodnych partnerów zagranicznych. (…) Bioràc powy˝sze
kwestie pod uwag´, KIW opracowa∏a koncepcj´ wsparcia w zakresie poszuki-
wania partnerów. Zak∏ada ona z jednej strony stworzenie instrumentu, który
mo˝e przynieÊç wymierne rezultaty w krótkiej perspektywie czasu – jest to
(...) forum partnerskie. Z drugiej zaÊ – podj´cie kroków, których rezultaty
b´dà widoczne w d∏u˝szej perspektywie, a których celem b´dzie stworzenie
Êrodowiska sprzyjajàcego wspó∏pracy ponadnarodowej oraz zwi´kszenie
ÊwiadomoÊci potrzeb i korzyÊci w tej dziedzinie.
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Instytut Rozwoju Regionalnego by∏ part-
nerem w projekcie „Praca w posagu –
model wychodzenia z rodzinnego bez-
robocia na wsi” realizowanym w ramach
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Czy sà Paƒstwo zadowoleni z wypraco-
wanych rezultatów?

Gdyby poziom zadowo-
lenia mierzyç tylko rezul-
tatami osiàgni´tymi w wy-
niku testowania tego inno-
wacyjnego projektu, to mo-
˝emy mówiç o ogromnym
zadowoleniu. Wszystkie
elementy przedsi´wzi´cia

odznaczajà si´ wr´cz stuprocentowà
innowacyjnoÊcià:
– w fazie diagnozowania problemu, który 

w ostrej formie wyst´puje we wszystkich
województwach Polski pó∏nocno-zachod-
niej;

– w modelu rozwiàzywania problemu
(istota projektu);

– pozytywnie zweryfikowane za∏o˝enie w fazie
testu i, co niezwykle wa˝ne, na podstawie
zbudowanego, przetestowanego modelu
przedstawienie wa˝nych propozycji nur-
tów zmian w ustawodawstwie w celu
wdro˝enia rezultatów projektu.

Kiedy natomiast odnosimy si´ do losów
naszego projektu, to mo˝emy mówiç o po-
ra˝ce. Mimo jego szerokiej prezentacji
przedstawicielom rzàdu i parlamentu, po
bardzo pochlebnych opiniach o projekcie 
i wielu publikacjach nie sta∏o si´ nic 
lub prawie nic w dziedzinie jego wdra˝ania 
do g∏ównego nur tu polityki spo∏ecznej.

Co si´ uda∏o osiàgnàç w ramach projektu?

Uda∏o nam si´ udowodniç, ˝e wiele ele-
mentów ustawodawstwa w zakresie polity-
ki spo∏ecznej, zw∏aszcza w wymiarze po-
mocy spo∏ecznej i r ynku pracy, funkcjonuje
ma∏o efektywnie i odznacza si´ dezinte-
gracjà oraz atomizacjà. PokazaliÊmy nowe
podejÊcie do postrzegania beneficjentów
opieki spo∏ecznej i r ynku pracy w wielu
grupach spo∏ecznych, a tak˝e udowodni-
liÊmy, ˝e pomoc i dzia∏ania integracyjne
adresowane do rodziny sà bardziej efekty-
wne ni˝ kierowane do jednostek.
Ponadto, dzi´ki nowemu modelowi, pozytyw-
nie zweryfikowaliÊmy par tnerstwa spo-
∏eczne na szczeblu lokalnym (sk∏adajàce si´
z przedstawicieli w∏adz, instytucji opieki
spo∏ecznej i r ynku pracy, pracodawców,
organizacji pozarzàdowych i wielu Êrodo-
wisk opiniotwórczych). Partnerstwo w naszym
modelu to istotny element mechanizmu
rozwiàzywania problemu i autentyczna for-
mu∏a wspó∏pracy.
Do modelu w∏àczyliÊmy grup´ docelowà,
mocno akcentujàc, ˝e bez jej aktywnego
udzia∏u projekt nie ma sensu. Pozwoli∏o to
przywróciç na rynek pracy i na Êcie˝k´
edukacji ponad po∏ow´ uczestników pro-
jektu (grupy docelowej). Uprzednio zbada-
liÊmy potrzeby lokalnego rynku pracy,
by nie powieliç b∏´dów spotykanych jeszcze
nie tak dawno u naszych zachodnich sàsia-
dów (syndrom przeszkolenia bezrobot-
nego traktorzysty na bezrobotnego malarza).
Projekt da∏ nadziej´ wielu rodzinom 
na lepsze jutro oraz pakiet nowych roz-
wiàzaƒ, niezwykle istotnych dla g∏ównego
nur tu polityki.

Jak Pan ocenia system pomocy spo∏ecznej
w Polsce dla osób z terenów wiejskich?

Oceniam go nie najlepiej. Brakuje koordy-
nacji dzia∏aƒ mi´dzy instytucjami Êwiadczà-
cymi t´ pomoc oraz mi´dzy nimi a powia-
towymi urz´dami pracy i organizacjami 
pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi na tym polu.
Pomoc ta jest sfragmentaryzowana, nie jest
zorientowana na przywracanie cz∏owieka
na rynek pracy, lecz na rozliczne formy
wsparcia, cz´stokroç nie podlegajàce kon-
troli i ocenie skutecznoÊci. Nie motywuje
ona do zmierzania ku samodzielnoÊci,
lecz zach´ca do traktowania pomocy jako
sposobu na ˝ycie. Najcz´Êciej rodzi postawy
pasywne i w efekcie oznacza jakàÊ form´
paternalizmu paƒstwa. Jej rezultaty, pomi-
nàwszy jednostkowe przypadki, daleko
odbiegajà od za∏o˝enia, jakim jest pomoc –
poprzez powrót na rynek pracy i czasami
Êcie˝k´ edukacji – w usamodzielnieniu od-
biorców pomocy spo∏ecznej. Na terenach
wiejskich, z racji rangi problemu, widaç to jak
w soczewce.

Co w takim razie jest do zrobienia?

Proponujemy kilka rozwiàzaƒ, traktujàc je
jako wa˝ny poczàtek. Nale˝a∏oby zaczàç 
od nowelizacji ustawodawstwa dotyczà-
cego polityki spo∏ecznej i r ynku pracy,
zw∏aszcza w zakresie form, sposobów 
i koordynacji dzia∏aƒ. Trzeba wprowadziç
kompleksowà ewaluacj´ rezultatów zinte-
growanych dzia∏aƒ oraz mechanizmy moty-
wacji do usamodzielniania si´ ich benefi-
cjentów.
Sugerujemy wprowadzenie ustawowej regu-

Projekty innowacyjne 
to swoiste laboratoria

Rozmowa z dr. in˝. Zbigniewem Zychowiczem, dyrektorem Instytutu Rozwoju Regionalnego
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lacji dotyczàcej budowy zintegrowanych
strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecz-
nych gminy i powiatu.To nie ma byç kolejna
ceg∏a na pó∏k´, ale dokument powa˝ny,
opracowany rzetelnie , wed∏ug surowego
re˝imu metodologicznego i przydatny 
do praktycznego zastosowania. Proponuje-
my instytucjonalizacj´ par tnerstwa lokal-
nego oraz stworzenie instytucji (mechaniz-
mu) opar tej na sprawdzonych w naszym
modelu wa˝nych elementach projektu 
– animatora pracy i operatora informacji.

Projekt, który Pan opisa∏, jest wspólnà
inicjatywà Wojewódzkiego Urz´du Pracy
w Szczecinie oraz kilku instytucji prywat-
nych i organizacji pozarzàdowych, w tym
Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regio-
nalnego. Jakie rozwiàzania w ramach pro-
jektu wnieÊli poszczególni partnerzy?

To by∏o par tnerstwo, które oceniam pozy-
tywnie. Uda∏o si´ nam zbudowaç struktur´,
dzi´ki której zdecydowana wi´kszoÊç 
jej cz∏onków po zakoƒczeniu formalnej
wspó∏pracy w projekcie nadal si´ spotyka 
i tworzy plany nowych projektów.
W projekcie uczestniczy∏o pi´ciu par tne-
rów. Wojewódzki Urzàd Pracy pe∏ni∏
funkcj´ administratora i koordynatora dzia-
∏aƒ wszystkich par tnerów. Ponadto testo-
wa∏ model w powiecie gryfickim. Instytut
Rozwoju Regionalnego odpowiada∏ za zarzà-
dzanie wspó∏pracà ponadnarodowà, pe∏-
niàc jednoczeÊnie rol´ sekretariatu tej
wspó∏pracy. By∏ tak˝e odpowiedzialny za przy-
gotowanie dziewi´ciu podr´czników wdra-
˝ania i realizacji oraz cz´Êci programów
szkoleƒ. Pomorska Akademia Kszta∏cenia
Zawodowego sp. z o.o. odpowiada∏a za opra-
cowanie treÊci i przeprowadzenie szkoleƒ
dla animatorów pracy oraz za tworzenie
par tnerstw. Akademia realizowa∏a projekt
w powiecie Êwidwiƒskim. Instytut Organi-
zacji Przedsi´biorstw i Technik Informa-
cyjnych „InBIT” sp. z o.o. w Szczecinie by∏ od-
powiedzialny za promocj´ projektu i opraco-
wanie treÊci i przeprowadzenie szkoleƒ 
dla operatorów informacji i doradców. Pro-
jektu realizowano w powiecie choszczeƒskim.

Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej 
w Szczecinie – par tner odpowiedzialny 
za realizacj´ projektu w powiecie szczeci-
neckim – zajmowa∏a si´ analizà funkcjono-
wania systemu polityki spo∏ecznej w kon-
tekÊcie problematyki projektu. Rezultatem
tej analizy jest wiele opracowaƒ, z których
wynikajà nur ty zmian w ustawodawstwie.
Uczestnictwo w projekcie poszczególnych
par tnerów wykracza∏o poza szczegó∏owo
przypisane im zadania, istotna jego cz´Êç
polega∏a na aktywnym udziale w konstruo-
waniu modelu oraz rozlicznych owocnych
spotkaniach, debatach i seminariach.

Jakie elementy w zarzàdzaniu projektem
w partnerstwie sà najtrudniejsze?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi.W ka˝dym
par tnerstwie mo˝e to wyglàdaç inaczej.
U nas najtrudniejsze by∏o stworzenie har-
monijnie dzia∏ajàcego mechanizmu par t-
nerskiego zarówno wÊród par tnerów reali-
zujàcych projekt, jak i beneficjentów. Osiàg-
ni´cie porozumienia w sprawie ostatecz-
nego kszta∏tu modelu i poszczególnych
produktów projektu by∏o trudne, ale z dru-
giej strony oznacza∏o, ˝e dà˝ymy do stanu
optymalnego. Wiem, ˝e w wielu par tnerst-
wach problemem jest wspó∏praca ponad-
narodowa (bariery j´zykowe, mentalne,
asymetria struktur organizacyjnych par t-
nerów, asymetria mo˝liwoÊci finansowych,
problemy z podejmowaniem decyzji, zatory
p∏atnicze, ró˝ny stopieƒ odpowiedzialnoÊci
par tnerów itd.).
JeÊli projekt innowacyjny zbudowany jest
zgodnie z surowym re˝imem metodolo-
gicznym, a jego realizacja zosta∏a poprze-
dzona badaniami (w tym analizà ex ante),
ma poprawnie sformu∏owany temat ujmu-
jàcy problem w skali makro, autentyczny,
a nie pozorowany, opar ty na dobrym par t-
nerstwie, harmonogramie realizacji, pre-
cyzyjnych procedurach, to w fazie realizacji
nie powinno byç wi´kszych problemów.
Uwa˝am, ˝e w projekcie innowacyjnym
najtrudniejsze jest upowszechnienie rezul-
tatów w wymiarze makro, bo oznacza to
koniecznoÊç zmiany istniejàcego prawa 

i stworzenia nowego, zburzenia wielu na-
wyków, zmuszenia wielu ludzi, by zacz´li
robiç coÊ innego ni˝ dotychczas, czyli chodzi
o trudne odejÊcie od „starego”.

Jakie jest zainteresowanie administracji
publicznej rozwiàzaniami wypracowanymi
w ramach projektu? 

Gminy i powiaty wykazujà du˝e zaintere-
sowanie, poniewa˝ problematyka projektu
dotyczy materii, która dla obu tych jednos-
tek samorzàdu terytorialnego stanowi nie
lada wyzwanie. Nie s∏ysza∏em natomiast 
o zainteresowaniu rezultatami projektu 
na szczeblu województwa (poza Woje-
wódzkim Urz´dem Pracy w Szczecinie) 
czy centrum.

Czyli w∏adza samorzàdowa jest bardziej
zainteresowana ni˝ w∏adza centralna? 

Absolutnie tak.

Projekt jest ju˝ zakoƒczony. Jakie b´dà
dalsze losy wypracowanego modelu?

Przy obecnie obowiàzujàcych zasadach od-
r´bnego finansowania projektu z dziedziny
aktywizacji zawodowej i integracji spo∏ecz-
nej upowszechnienie opracowanego syste-
mu jest niemo˝liwe. Rezultaty projektu
upowszechniane sà czàstkowo i s∏u˝à g∏ów-
nie wspieraniu podmiotów ekonomii spo-
∏ecznej. Nie tracimy wszak˝e nadziei na ˝ycz-
liwe zainteresowanie naszym modelem 
ze strony w∏adz centralnych oraz wdro˝enie
jego rezultatów, w tym oczywiÊcie przede
wszystkim na zmian´ ustawodawstwa,
bo to g∏ówny warunek jego wykorzystania.

Kontynuowanie upowszechniania rozwiàzaƒ
jest mo˝liwe w ramach konkursów na pro-
jekty innowacyjne i ponadnarodowe w Pro-
gramie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki. Czy
podj´li Paƒstwo prób´ dalszego propago-
wania projektu za poÊrednictwem PO KL?

W kilku ma∏ych projektach PO KL wdra˝a-
liÊmy pewne rozwiàzania z projektu, ale to
zaledwie czàstka.Teraz przyst´pujemy (trzech
cz∏onków ze „starego” partnerstwa) do budo-
wy projektu w ramach POKL/1/D.1.1/2010.
Zauwa˝amy, ˝e cele tego konkursu w jakiejÊ
mierze odpowiadajà na nasze propozycje
w projekcie „Praca w posagu…”, mowa 
w nich bowiem o poszukiwaniu w ramach
PO KL rozwiàzaƒ problemu, jakim jest brak
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byç wi´kszych problemów.
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po˝àdanej skali wspó∏pracy instytucji r ynku
pracy oraz instytucji pomocy i integracji
spo∏ecznej.
Nasz projekt ma dotyczyç obszaru sformu-
∏owanego w wytycznych w sposób nast´pujà-
cy: „Wypracowanie rozwiàzaƒ systemo-
wych s∏u˝àcych funkcjonowaniu na pozio-
mie lokalnym (powiat/gmina) bàdê regio-
nalnym (województwo) zespo∏u koordynu-
jàcego wspólne dzia∏ania instytucji r ynku
pracy, instytucji pomocy i integracji spo-
∏ecznej…”. Mamy kilka bardzo ciekawych –
w naszej ocenie – rozwiàzaƒ, o du˝ym
znaczeniu dla ca∏ej sfery polityki spo∏ecznej
na szczeblu lokalnym.

Jednak wi´kszoÊç konkursów og∏aszanych
w ramach PO KL dotyczy projektów testu-
jàcych, a nie upowszechniajàcych.A to mo˝e
oznaczaç, ˝e rezultaty projektów z progra-
mu EQUAL odejdà w zapomnienie… 

Projekty innowacyjne sà trudne, to niemal˝e
osobliwe laboratoria. Dotyczà one roz-
leg∏ego spektrum niestandardowych spraw.
War to szerzej z nich korzystaç, ale niestety,
istnieje obawa, ˝e sporo projektów inno-
wacyjnych wypracowanych w ramach Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
nie zostanie wykorzystanych z powodu nie-
zrozumia∏ego dla nas braku zmian legisla-
cyjnych koniecznych do ich wdro˝enia.
A szkoda – bo wysi∏ek i koszty w∏o˝one w ich
realizacj´, zw∏aszcza w par tnerstwie ponad-
narodowym, sà naprawd´ du˝e, a rezultaty
cz´stokroç oznaczajà gotowe dobre roz-
wiàzania rozlicznych problemów.

Jakie dostrzega Pan ró˝nice mi´dzy zasa-
dami realizacji projektów innowacyjnych
w PIW EQUAL oraz w PO KL?

Poruszy∏ pan bardzo istotnà kwesti´, mia-
nowicie potrzeb´ zdyskontowania doÊwiad-
czeƒ uzyskanych przez Polsk´ w ramach
PIW EQUAL 2004–2006. Ró˝nice mi´dzy
PIW EQUAL a PO KL w realizacji projek-
tów innowacyjnych i ponadnarodowych wy-
st´pujà w wielu kwestiach. Pierwsza, funda-
mentalna dotyczy kryteriów i sposobów wy-

boru projektów. GdybyÊmy z∏o˝yli do PO KL
wniosek o dotacj´ dla projektu „Praca 
w posagu…” identyczny jak do PIW
EQUAL, to nie zyska∏by on akceptacji,
poniewa˝ spektrum dzia∏aƒ, a zatem i ich
finansowanie, dotyczy wielu dziedzin i nie
mieÊci si´ ∏àcznie w jednym dzia∏aniu PO KL,
lecz w kilku dzia∏aniach i kilku priorytetach.
W EQUAL tego problemu nie by∏o.
Instytucje wdra˝ajàce projekty innowacyjne
i projekty wspó∏pracy ponadnarodowej 
w ramach PO KL 2007–2013 majà na ogó∏
skromne doÊwiadczenie w tej materii,
poniewa˝ w tym programie jest to rzecz
nowa. Majà one ogromne doÊwiadczenie 
w zakresie projektów standardowych, ale
pomi´dzy tego typu projektami a projekta-
mi innowacyjnymi i wspó∏pracy ponadnar-
odowej wyst´pujà du˝e ró˝nice. Dotyczy
to m.in. okreÊlania kryteriów dost´pu,
budowy projektów (w tym formu∏owania
tematyki), a nast´pnie realizacji i oczywiÊcie
arcytrudnego upowszechniania. Budowa
par tnerstwa ponadnarodowego to osobna,
trudna, ale bardzo wdzi´czna i efektywna
forma realizacji projektów.
Kwestia wykorzystania doÊwiadczeƒ zdoby-
tych podczas uczestniczenia w PIW EQUAL
w realizacji projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL 2007–2013
jest naprawd´ niezwykle donios∏a. Dobrze
si´ sta∏o, ˝e jeden z ogólnopolskich projek-
tów realizowanych w ramach PO KL doty-
czy tego zagadnienia, dok∏adnie wpasowu-
jàc w t´ problematyk´, tworzàc nawet sieç
wspó∏pracy w obszarze tematycznym „Inno-
wacyjnoÊç i wspó∏praca ponadnarodowa”.
Projekt nosi nazw´ „Poprawa jakoÊci wdra-
˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏pra-
cy ponadnarodowej w PO KL 2007–2013
poprzez wykorzystanie doÊwiadczeƒ przy
realizacji projektów w ramach PIW EQUAL
2004–2006”. Wiele Êrodowisk z zaintereso-
waniem czeka na rezultaty tego projektu, które
w miar´ szybko nale˝y upowszechniç. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski

Istnieje obawa, ˝e sporo projektów innowacyjnych wypracowanych w ramach
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z powodu niezrozumia∏ego dla nas braku zmian legislacyjnych koniecznych do ich
wdro˝enia. A szkoda – bo wysi∏ek i koszty w∏o˝one w ich realizacj´, zw∏aszcza
w partnerstwie ponadnarodowym, sà naprawd´ du˝e, a rezultaty cz´stokroç
oznaczajà gotowe dobre rozwiàzania rozlicznych problemów.



29 paêdziernika 2010 roku PARP zakoƒ-
czy∏a przyjmowanie wniosków na konkurs
POKL/2.4/2010/I (projekty innowacyjne
testujàce), og∏oszony w ramach II Priory-
tetu PO KL „Rozwój zasobów ludzkich 
i potencja∏u adaptacyjnego przedsi´-
biorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujàcych”. Jednym z tematów
konkursu by∏a idea flexicurity, która za-
k∏ada pogodzenie interesów pracodaw-
ców i pracowników dzi´ki stosowaniu
procedur dialogu spo∏ecznego. Czy osiàg-
ni´cie kompromisu mi´dzy tymi grupami
jest mo˝liwe poprzez zastosowanie idei
flexicurity?

Idea flexicurity godzi
pozornie niemo˝liwe
do pogodzenia sprzecz-
noÊci, czyli wzrost bez-
pieczeƒstwa socjalnego
z elastycznym funkcjo-
nowaniem rynku pracy,
co sprzyja wzmocnie-
niu konkurencyjnoÊci

gospodarki. Unia Europejska k∏adzie du˝y nacisk
na t´ koncepcj´, nie wskazujàc jednoczeÊnie
jednego modelu, w∏aÊciwego dla wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich. Wierz´, ˝e pogodze-
nie interesów pracowników i pracodaw-
ców jest w Polsce mo˝liwe, choç wymaga
to stworzenia polskiego modelu flexicurity.
Polska dopiero b´dzie tworzyç w∏asny
model, choç war to wskazaç, i˝ np. wczeÊniej

opracowany pakiet antykryzysowy powsta∏
w porozumieniu zwiàzków zawodowych 
z organizacjami pracodawców.

Czy ta forma elastycznego zatrudnienia
jest w Polsce potrzebna? Dlaczego?

Koncepcja flexicurity zak∏ada przede wszyst-
kim przeciwdzia∏anie biernoÊci zawodowej
oraz brakowi aktywnoÊci na rynku pracy,
k∏adàc jednoczeÊnie nacisk na zachowanie
bezpieczeƒstwa socjalnego. D∏ugofalowo
po∏àczenie tych dwóch elementów sprawi,
˝e pracownicy b´dà podchodziç do zmian
na rynku pracy w sposób otwar ty oraz do-
strzegaç korzyÊci p∏ynàce z tych zmian. Jed-
nak najprawdopodobniej najwa˝niejszym
aspektem tej koncepcji jest za∏o˝enie,
i˝ Êwiadczenia socjalne nie mogà trwale
zastàpiç dochodów uzyskanych z pracy za-
wodowej. Polska ma bardzo niski wskaênik
aktywnoÊci zawodowej, a wi´c polski
model flexicurity mo˝e si´ korzystnie przy-
czyniç do zmiany tego stanu rzeczy.

Komisja Europejska uwa˝a, ˝e flexicurity
jest odpowiedzià na wyzwania stojàce przed
rynkami pracy i ma sprzyjaç konkuren-
cyjnoÊci oraz wzrostowi zatrudnienia 
i zadowolenia z pracy dzi´ki zachowaniu
równowagi mi´dzy elastycznoÊcià a bez-
pieczeƒstwem.Czy rodzimi pracodawcy i pra-
cownicy sà gotowi do stosowania takich
rozwiàzaƒ? 

Jak pokazuje przyk∏ad pakietu antykryzyso-
wego, jak najbardziej.

A mo˝e warto ide´ flexicurity narzuciç
odgórnie za sprawà jakiegoÊ przepisu?

Nie, bo we w∏aÊciwym wypracowaniu pol-
skiego modelu flexicurity chodzi o porozu-
mienie obu stron, czyli pracodawców i pra-
cobiorców. Zgoda wszystkich zainteresowa-
nych stron w tym przypadku jest niezwykle
istotnym, jeÊli nie najwa˝niejszym, elemen-
tem. Przyj´cie regulacji prawnych powinno
byç nast´pnym krokiem.

Na og∏oszony przez Paƒstwa konkurs
wp∏yn´∏o dziewi´ç wniosków. Czy to dobry
wynik?

Projekty innowacyjne postrzegane sà przez
beneficjentów jako znacznie trudniejsze ni˝
projekty „standardowe”, a tak˝e jako
znacznie bardziej r yzykowne. Na pierwszy
rzut oka wydaje si´ zatem, ˝e dziewi´ç
wniosków to liczba niezbyt du˝a, ale bioràc
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Idea flexicurity godzi pozornie nie-
mo˝liwe do pogodzenia sprzecz-
noÊci, czyli wzrost bezpieczeƒstwa
socjalnego z elastycznym funkcjono-
waniem rynku pracy, co sprzyja
wzmocnieniu konkurencyjnoÊci gospo-
darki.

Idea f lexicur ity 

Rozmowa z Anetà Wilmaƒskà, zast´pcà prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci 
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pod uwag´ dotychczasowe doÊwiadczenia
PARP, jest to znacznie wi´cej ni˝ w po-
przednich konkursach. Równie˝ war toÊç
z∏o˝onych wniosków jest du˝o wy˝sza 
ni˝ w poprzednich konkursach i przekracza
dwukrotnie bud˝et samego konkursu.

Projekty innowacyjne i projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL sà projek-
tami „niestandardowymi”, które majà wy-
pracowaç innowacyjne rozwiàzania syste-
mowe dotychczas nie stosowane w Polsce.
Mo˝e to powoduje, ˝e zainteresowanie
tymi projektami jest ma∏e? Czy termin
konkursu zosta∏ wyd∏u˝ony z powodu
niewielkiego zainteresowania projekto-
dawców?

Termin zosta∏ wyd∏u˝ony po to, aby umo˝li-
wiç wszystkim projektodawcom przygoto-
wanie jak najlepszych wniosków. Zaintere-
sowanie konkursem mo˝na okreÊliç jako
umiarkowane, choç ostatecznie wp∏yn´∏o
wi´cej wniosków ni˝ pierwotnie zak∏adano.

Jakie dzia∏ania podejmowa∏a PARP, ˝eby
zach´ciç projektodawców? 
W tym konkursie projektodawcami mo˝e
byç jedynie siedem organizacji. Tym samym
istnia∏a mo˝liwoÊç dotarcia do wszystkich
projektodawców. Przede wszystkim zmodyfi-
kowaliÊmy w stosunku do ubieg∏ego roku
treÊç wytycznych konkursowych, okreÊlajàc
du˝o szczegó∏owiej, jakie informacje po-
winny si´ znaleêç we wniosku. SpotkaliÊmy

si´ równie˝ z tymi projektodawcami, którzy
zadeklarowali ch´ç z∏o˝enia wniosków o do-
finansowanie, w celu wyjaÊnienia wszelkich
wàtpliwoÊci mogàcych si´ pojawiç po lek-
turze wytycznych. Równie˝ pracownicy PARP
w drodze kontaktów mailowych udzielali
odpowiedzi na pytania dotyczàce przygo-
towywania wniosków o dofinansowanie.

Teraz rozpoczyna si´ ocena formalna i mery-
toryczna projektów. Jakie najcz´Êciej poja-
wiajà si´ b∏´dy i z czego wynikajà? Na jakie
kwestie powinni zwróciç uwag´ potencjalni
projektodawcy bioràcy udzia∏ w konkursach
na projekty innowacyjne?

Najistotniejsze jest wykazanie innowa-
cyjnoÊci proponowanego dzia∏ania. Eksper t
oceniajàcy wniosek o dofinansowanie nie
mo˝e mieç wàtpliwoÊci co do innowacyj-
noÊci produktu proponowanego w projek-
cie. Kolejnym bardzo wa˝nym elementem
jest uwzgl´dnienie dzia∏aƒ o charakterze
upowszechniajàcym i mainstreamingowym,

które muszà byç obecne w ka˝dej fazie
realizacji projektu, o czym bardzo ∏atwo za-
pomnieç. Nale˝y równie˝, zachowujàc wszelkie
proporcje, pami´taç o tym, ˝e upowszech-
nianie to coÊ wi´cej ni˝ zorganizowanie
konferencji podsumowujàcej projekt.

Jakie sà plany PARP dotyczàce konkursów
na projekty innowacyjne i projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL?

W przysz∏ym roku planujemy og∏oszenie
konkursu na projekty innowacyjne w miejsce
cieszàcych si´ ogromnà popularnoÊcià kon-
kursów na projekty standardowe w Pod-
dzia∏aniu 2.1.1 PO KL. Chcemy te˝ og∏osiç
konkurs po wakacjach. Jego bud˝et wynie-
sie 50 mln z∏. Obecnie trwajà prace nad sfor-
mu∏owaniem kryteriów oceny projektów. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Koncepcja flexicurity zak∏ada przede wszystkim przeciwdzia∏anie biernoÊci
zawodowej oraz brakowi aktywnoÊci na rynku pracy, k∏adàc jednoczeÊnie nacisk
na zachowanie bezpieczeƒstwa socjalnego. D∏ugofalowo po∏àczenie tych
dwóch elementów sprawi, ˝e pracownicy b´dà podchodziç do zmian na rynku
pracy w sposób otwarty oraz dostrzegaç korzyÊci p∏ynàce z tych zmian. Jednak
najprawdopodobniej najwa˝niejszym aspektem tej koncepcji jest za∏o˝enie,
i˝ Êwiadczenia socjalne nie mogà trwale zastàpiç dochodów uzyskanych 
z pracy zawodowej.
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W Polsce coraz mniej maturzystów chce
studiowaç na kierunkach Êcis∏ych czy in˝y-
nierskich. Dlatego jednà z form ich za-
ch´cenia jest wprowadzenie wysokich
stypendiów na tych kierunkach, dotowa-
nych z funduszy unijnych. Jak Pani Dyrek-
tor postrzega ten problem w województwie
lubelskim? Czy projekt „Uczeƒ do pot´gi” jest
odpowiedzià na t´ sytuacj´?

Niestety, nasze woje-
wództwo nie odbiega pod
tym wzgl´dem od ten-
dencji ogólnokrajowej.
Coroczna rekrutacja 
na studia, w tym na nasze
rodzime uczelnie wska-

zuje, ˝e uczniowie znacznie cz´Êciej wybie-
rajà kierunki humanistyczne. Uczniowie
szkó∏ Êrednich z miejsca zak∏adajà, ˝e kie-
runki Êcis∏e sà dla nich zbyt trudne, a oni
sami nie majà w∏aÊciwych umiej´tnoÊci 
zdobywania wiedzy w tej dziedzinie. Powo-
duje to u nich ju˝ na wczeÊniejszych etapach
edukacji zniech´cenie do nauki przed-
miotów Êcis∏ych. W celu zniwelowania tej
niekorzystnej tendencji Urzàd Miasta posta-
nowi∏ podjàç dzia∏ania majàce na celu
wsparcie kierunków o szczególnym znacze-
niu dla gospodarki. G∏ównym narz´dziem
wsparcia sà stypendia udzielane przez pre-
zydenta naszego miasta na mocy uchwa∏y 
o wspieraniu wybitnie zdolnych studentów
zamieszka∏ych na terenie Lublina. Ka˝dy
student, który uzyska odpowiednio wysokà
Êrednià ocen i z∏o˝y w terminie wniosek,
mo˝e liczyç na wsparcie. Ponadto studenci
spe∏niajàcy okreÊlone kryteria mogà tak˝e
ubiegaç si´ o stypendia przyznawane przez
Urzàd Marsza∏kowski. Odpowiednie wyda-
wa∏oby si´ równie˝ wsparcie dla studen-

tów w postaci stypendiów dotowanych 
ze Êrodków Unii Europejskiej. Obecnie jed-
nak takie stypendia nie sà wyp∏acane ani przez
Urzàd Miasta, ani przez Urzàd Marsza∏-
kowski.
Projekt „Uczeƒ do pot´gi” wpisuje si´ 
w strategi´ wspierania kierunków Êcis∏ych
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki.
Mamy nadziej´, ˝e poprzez udzia∏ w tym
projekcie i ucz´szczanie na nowatorskie
zaj´cia z zakresu matematyki, fizyki, chemii 
i informatyki wi´ksza liczba uczniów szkó∏
Êrednich zwià˝e swojà przysz∏oÊç z nauka-
mi Êcis∏ymi. Realizacja projektu wydaje si´
tym bardziej uzasadniona, jeÊli weêmiemy
pod uwag´, i˝ od tego roku matematyka
sta∏a si´ ponownie przedmiotem obowiàzko-
wym na maturze.

Projekt ma zmodernizowaç i wprowadziç
innowacyjne metody nauczania przed-
miotów Êcis∏ych dla uczniów liceów ogólno-
kszta∏càcych. Czy metody nauczania sà
najwi´kszà barierà systemowà, która
zniech´ca uczniów do nauki przedmiotów
Êcis∏ych?

G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest jego
interdyscyplinarnoÊç. Problemem w naucza-
niu przedmiotów Êcis∏ych jest to, i˝ ka˝dy
program jest z regu∏y realizowany w oder-
waniu od pozosta∏ych. Powoduje to,
˝e uczniowie nie zawsze potrafià wykorzys-
taç wiedz´ zdobytà na matematyce np. pod-

czas lekcji chemii czy fizyki. Dlatego te˝
scenariusze przygotowywane przez specja-
listów w ramach projektu b´dà mia∏y
charakter interdyscyplinarny, u∏atwiajàcy
wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas
zaj´ç z innego przedmiotu, a tak˝e – co wy-
daje si´ bardziej istotne – w ˝yciu codzien-
nym. Nie od dziÊ bowiem wiadomo, i˝ naj-
wi´kszà bolàczkà naszego systemu edukacji
jest brak odpowiedniej liczby zaj´ç
praktycznych oraz mo˝liwoÊci skonfron-
towania posiadanej wiedzy z rzeczywistoÊ-
cià. Dlatego postaramy si´, aby uczestnicy
projektu, oprócz zdobycia encyklopedycz-
nej wiedzy, potrafili równie˝ wykorzystaç jà
na co dzieƒ, i to zarówno w szkole, jak 
i poza nià.

A mo˝e to nauczyciele sà za ma∏o innowa-
cyjni?

To nie do koƒca tak jest. Nauczyciele
pracujà z uczniami na podstawie bardzo
prze∏adowanych programów. Liczba godzin
przedmiotów Êcis∏ych uj´tych w planie zaj´ç
cz´sto jest niewystarczajàca, a to rodzi
ryzyko niezrealizowania programu. Jest to
problem ogólnopolski, który dotyczy
równie˝ naszego miasta i regionu. Dlatego
konieczne wydaje si´ udost´pnienie
nauczycielom narz´dzi wspomagajàcych
pe∏niejsze wykorzystanie ich wiedzy i umie-
j´tnoÊci w pracy z uczniami. Mamy nadziej´,
˝e projekt „Uczeƒ do pot´gi” dzi´ki swoim
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Uczeƒ do pot´gi
Rozmowa z Ewà Dumkiewicz-Sprawkà, dyrektorem Wydzia∏u OÊwiaty w Urz´dzie Miasta Lublin,
realizujàcego innowacyjny projekt „Uczeƒ do pot´gi” w ramach Priorytetu III PO KL

Projekt „Uczeƒ do pot´gi” wpisuje si´ w strategi´ wspierania kierunków
Êcis∏ych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Mamy nadziej´, ˝e poprzez
udzia∏ w tym projekcie i ucz´szczanie na nowatorskie zaj´cia z zakresu matema-
tyki, fizyki, chemii i informatyki wi´ksza liczba uczniów szkó∏ Êrednich zwià˝e
swojà przysz∏oÊç z naukami Êcis∏ymi.



za∏o˝eniom stanie si´ w∏aÊnie takim na-
rz´dziem wsparcia.

Dlaczego zainteresowali si´ Paƒstwo inno-
wacyjnoÊcià w obszarze edukacji i szkol-
nictwa wy˝szego?

Do tej pory realizowane by∏y wy∏àcznie
projekty standardowe, które odpowiada∏y
tylko na bie˝àce potrzeby placówek pro-
wadzonych przez miasto. Projekty innowa-
cyjne stwarzajà szans´ na to, aby wesprzeç
dzia∏ania majàce na celu wypracowanie 
i wdro˝enie metod likwidacji czynników
le˝àcych u podstaw okreÊlonych proble-
mów, jakimi w tym przypadku sà trudnoÊci 
z naukà przedmiotów Êcis∏ych. Dlatego te˝,
gdy zosta∏ og∏oszony konkurs dotyczàcy
projektów innowacyjnych, Wydzia∏ OÊwiaty
we wspó∏pracy z Wydzia∏em Funduszy
Europejskich postanowi∏ zg∏osiç swój pro-
jekt. Nie mogliÊmy przepuÊciç takiej szansy.

Jakie innowacyjne rozwiàzania b´dà za-
stosowane w projekcie i na jakie efekty
Paƒstwo liczà?

Projekt „Uczeƒ do pot´gi” przewiduje bardzo
kompleksowe dzia∏ania. Ju˝ sam 3-letni
okres jego trwania wskazuje, ˝e wszelkie dzia-
∏ania b´dà prowadzone w sposób prze-
myÊlany i bez zb´dnego poÊpiechu. Bardzo
istotny jest etap przygotowawczy projektu,
podczas którego b´dà przeprowadzone
szczegó∏owe badania dotyczàce trudnoÊci
z przyswajaniem wiedzy z zakresu przed-
miotów Êcis∏ych. Analizie poddane zostanà
obecnie stosowane metody, zaÊ badania
prowadzone przez psychologów wÊród
uczniów i nauczycieli pozwolà opracowaç
skuteczne sposoby pracy w przysz∏oÊci.
Niezwykle istotna jest równie˝ rola
zespo∏u metodycznego powo∏anego do
˝ycia na potrzeby projektu i sk∏adajàcego
si´ ze specjalistów reprezentujàcych cztery
dziedziny wiedzy – matematyk´, fizyk´,
chemi´ i informatyk´. Ich g∏ównym
zadaniem b´dzie przygotowanie 40 inno-

wacyjnych scenariuszy zaj´ç lekcyjnych 
o charakterze interdyscyplinarnym.To w∏aÊnie
cz∏onkowie tego zespo∏u b´dà braç udzia∏
w wizytach studyjnych w Tbilisi i Debre-
czynie, gdzie b´dà mieç mo˝liwoÊç wymia-
ny swoich doÊwiadczeƒ zawodowych 
i naukowych z tamtejszymi specjalistami.
Przygotowane scenariusze b´dà podlega∏y
ocenie niezale˝nych eksper tów. Pozwoli to
na usuni´cie ewentualnych b∏´dów i niedo-
ciàgni´ç. Etap przygotowawczy zakoƒczy
si´ opracowaniem strategii wdra˝ania pro-
jektu innowacyjnego. Zajmie si´ tym zespó∏
metodyczny wspierany przez eksper ta
zewn´trznego z dziedziny wdra˝ania pro-
cesów innowacyjnych w edukacji. Nast´p-
nie strategia zostanie przekazana do oceny
do Regionalnej Sieci Tematycznej. Po osta-
tecznym zatwierdzeniu scenariuszy i ocenie
strategii projekt wejdzie w etap wdra˝ania.
Podczas tego etapu b´dà si´ odbywa∏y
zaj´cia zarówno dla nauczycieli, jak i ucz-
niów szeÊciu liceów ogólnokszta∏càcych
bioràcych udzia∏ w projekcie. B´dzie to
swego rodzaju „testowanie” opracowanych
scenariuszy, które pozwoli na przeanali-
zowanie rzeczywistych efektów osiàganych
przez uczniów w ramach projektu.
Ostatnià cz´Êcià projektu b´dzie upowszech-
nianie, na które b´dzie si´ sk∏adaç
pilota˝owe wdro˝enie scenariuszy wÊród
uczniów szeÊciu liceów ogólnokszta∏càcych
bioràcych udzia∏ w projekcie. Opubliko-
wany zostanie równie˝ podr´cznik meto-
dyczny, zawierajàcy wypracowane w ramach
projektu metody i wnioski z ich wdra˝ania.
Wszelkie dzia∏ania projektu „Uczeƒ do
pot´gi” majà charakter innowacyjny i pre-

kursorski. Mamy nadziej´, ˝e b´dzie to
impuls i zach´ta dla szkó∏ oraz innych
placówek prowadzonych przez miasto
Lublin do udzia∏u w tego typu innowa-
cyjnych przedsi´wzi´ciach.

Projekt jest realizowany w partnerstwie.
Kto jest partnerem i dlaczego w∏aÊnie taki
wybór?

G∏ównym par tnerem w realizacji projektu
jest Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
– najwi´ksza uczelnia publiczna w naszym
regionie, prowadzàca dzia∏alnoÊç naukowo-
badawczà w ramach 10 wydzia∏ów skupiajà-
cych najwi´ksze autorytety i specjalistów 
w swoich dziedzinach. Z punktu widzenia
realizacji projektu „Uczeƒ do pot´gi”
niezwykle wa˝na b´dzie wspó∏praca 
z Wydzia∏em Matematyki, Fizyki i Informa-
tyki oraz Wydzia∏em Chemii. Liczymy na na-
wiàzanie bli˝szej wspó∏pracy ze specjalista-
mi z tych wydzia∏ów, a tak˝e na ich wspar-
cie merytoryczne przy przygotowywaniu
scenariuszy zaj´ç lekcyjnych. Warto rów-
nie˝ wspomnieç o szeÊciu liceach bioràcych
udzia∏ w projekcie, które sà beneficjentami
projektu, ale ich udzia∏ w jego realizacji jest
niebagatelny. WÊród tych liceów sà: I LO
im. Stanis∏awa Staszica, III LO im. Unii
Lubelskiej, VIII LO im. Zofii Na∏kowskiej,
XI LO funkcjonujàce w Zespole Paƒstwo-
wych Szkó∏ Budownictwa i Geodezji im.
Hieronima ¸opaciƒskiego, XIX LO im. Marii
i Jerzego Kuncewiczów oraz XXIV LO dzia∏a-
jàce w Zespole Szkó∏ nr 5 im. Jana Paw∏a II.

W ramach prac nad projektem chcà
Paƒstwo zapoznaç si´ z elementami na-
uczania przedmiotów Êcis∏ych na W´grzech
i w Gruzji. Dlaczego wybrano w∏aÊnie 
te paƒstwa? Czy stosujà ju˝ pewne meto-
dy, które mo˝na wdro˝yç w Polsce?

Nie chodzi∏o o przejmowanie od tych
paƒstw gotowych metod, ale raczej o wy-
mian´ doÊwiadczeƒ w nauce przedmiotów
Êcis∏ych z krajem, który nale˝y do podob-
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Mamy nadziej´, ˝e nasz projekt b´dzie pewnym impulsem dla osób dzia∏ajàcych
w dziedzinie oÊwiaty, tak˝e poza naszym województwem. B´dziemy prowadziç
szerokà kampani´ rozpowszechniania rezultatów osiàgni´tych w czasie realiza-
cji projektu, zw∏aszcza poprzez wspomniany wczeÊniej podr´cznik metodyczny,
w którym b´dà przedstawione metody pracy z uczniami oraz wnioski z ich
wdra˝ania, a tak˝e poprzez opracowane scenariusze, zamieszczone na stronach
szkó∏ realizujàcych projekt.

G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest jego interdyscyplinarnoÊç. Problemem 
w nauczaniu przedmiotów Êcis∏ych jest to, i˝ ka˝dy program jest z regu∏y reali-
zowany w oderwaniu od pozosta∏ych. Powoduje to, ˝e uczniowie nie zawsze
potrafià wykorzystaç wiedz´ zdobytà na matematyce np. podczas lekcji chemii
czy fizyki. Dlatego te˝ scenariusze przygotowywane przez specjalistów w ramach
projektu b´dà mia∏y charakter interdyscyplinarny, u∏atwiajàcy wykorzystanie
zdobytej wiedzy podczas zaj´ç z innego przedmiotu, a tak˝e – co wydaje si´
bardziej istotne – w ˝yciu codziennym.
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Wspieramy 
uczelnie 
w projektach 
par tnerskich
Rozmowa z Leszkiem Grabarczykiem, dyrektorem 
Departamentu Wdro˝eƒ i Innowacji w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wy˝szego

nego kr´gu kulturowego i który w tym
samym okresie wstàpi∏ do Unii Europejskiej
– stàd w∏aÊnie wybór W´gier.Wybór Gruzji
by∏ zaÊ spowodowany ch´cià przeanali-
zowania programu nauczania przedmiotów
Êcis∏ych w paƒstwie spoza Unii Europej-
skiej, którym jeszcze do niedawna targa∏y
wewn´trzne niepokoje i które w zasadzie
zaczyna swojà drog´ ku integracji z paƒst-
wami Unii. Uwa˝amy, ˝e materia∏y i do-
Êwiadczenia zdobyte podczas wizyt w tych
krajach b´dà cennym narz´dziem przy opra-
cowywaniu scenariuszy zaj´ç stosowanych
potem w naszych szko∏ach.

Czy majà Paƒstwo nadziej´, ˝e nowe
metody nauczania przedmiotów Êcis∏ych,
wypracowane w ramach projektu „Uczeƒ
do pot´gi”, pos∏u˝à w innych woje-
wództwach jako przyk∏ad, który warto
promowaç?

Mamy nadziej´, ˝e nasz projekt b´dzie
pewnym impulsem dla osób dzia∏ajàcych 
w dziedzinie oÊwiaty tak˝e poza naszym
województwem. B´dziemy prowadziç sze-
rokà kampani´ rozpowszechniania rezul-
tatów osiàgni´tych w czasie realizacji pro-
jektu, zw∏aszcza poprzez wspomniany
wczeÊniej podr´cznik metodyczny, w którym
zostanà przedstawione metody pracy z ucz-
niami oraz wnioski z ich wdra˝ania, a tak˝e
poprzez opracowane scenariusze, zamiesz-
czone na stronach szkó∏ realizujàcych pro-
jekt. B´dzie to szerokie êród∏o wiedzy,

z którego b´dà mogli korzystaç równie˝
nauczyciele z innych województw. Musimy
jednak pami´taç, ˝e naszym g∏ównym
celem jest wsparcie liceów bioràcych udzia∏
w projekcie. JeÊli nasze dzia∏ania i metody
oka˝à si´ skuteczne i zdob´dà przychyl-
noÊç nauczycieli, uczniów, a tak˝e odpo-
wiednich instytucji, b´dziemy próbowali
rozpowszechniç je poÊród wszystkich liceów
z terenu Lublina, a w dalszej perspektywie
– ca∏ego województwa. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski

Projekty innowacyjne stwarzajà szans´
na to, aby wesprzeç dzia∏ania ma-
jàce na celu wypracowanie i wdro-
˝enie metod likwidacji czynników
le˝àcych u podstaw okreÊlonych pro-
blemów, jakimi w tym przypadku sà
trudnoÊci z naukà przedmiotów Êcis∏ych.

– uczestnika projektu: istotà jest nastawie-
nie na wsparcie nowych, nietypowych
grup, nie korzystajàcych wczeÊniej z po-
mocy lub otrzymujàcych wsparcie innego
rodzaju bàdê korzystajàcych z podob-
nych, ale nie identycznych form pomocy;

– problemu: chodzi o przedstawienie roz-
wiàzania problemu, który do tej pory nie
by∏ w wystarczajàcym stopniu uwzgl´d-
niony w polityce paƒstwa (nowy problem
– brak narz´dzi lub znany problem – brak
narz´dzi bàdê znany problem – narz´dzia
nie pozwalajàce na jego rozwiàzanie);

– formy wsparcia: czyli wykorzystania no-
wych instrumentów w rozwiàzywaniu
dotychczasowych problemów, przy czym
mo˝liwe jest tutaj rownie˝ adaptowanie
rozwiàzaƒ sprawdzonych w innych kra-
jach lub regionach czy te˝ w innych kon-
tekstach (np. w stosunku do innej grupy
docelowej), a tak˝e rozwój, modyfikacja
dotychczas stosowanych instrumentów
w celu zwi´kszenia ich adekwatnoÊci,
skutecznoÊci i efektywnoÊci (nowa forma
wsparcia lub zaadaptowanie na potrzeby
projektu formy wsparcia wykorzystywa-
nej w innym sektorze, w stosunku do innej
grupy docelowej lub zmodyfikowana
forma tradycyjna).

InnowacyjnoÊç w edukacji i szkolnictwie
wy˝szym to bardzo istotne zagadnienie.
Jakie rozwiàzania dla systemu nauki i szkol-
nictwa wy˝szego mogà przynieÊç reali-
zowane przez uczelnie projekty innowa-
cyjne i projekty wspó∏pracy ponadnaro-
dowej PO KL?

Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki w odnie-
sieniu do edukacji i szkolnictwa wy˝szego
podejmuje kwestie innowacyjnoÊci w sposób
horyzontalny. Promowanie i w∏àczanie inno-
wacyjnych przedsi´wzi´ç do polityki kra-
jowej ma si´ odbywaç poprzez wymian´
informacji, doÊwiadczeƒ, rezultatów i do-
brych praktyk, a tak˝e rozwijanie komple-
mentarnego podejÊcia oraz skoordynowa-
nych lub wspólnych przedsi´wzi´ç. Bioràc
pod uwag´ fakt, i˝ projekty tak naprawd´
ruszy∏y w tym roku po raz pierwszy, trudno
na obecnym etapie odnieÊç si´ do efektów
proponowanych rozwiàzaƒ.

Na jakie innowacyjne projekty Paƒstwo
liczà? Czy polskie uczelnie realizujà ju˝
takie projekty?

Zgodnie z za∏o˝eniami innowacyjnoÊç pro-
duktu powinna si´ przejawiaç w co najmniej
jednym z trzech wymiarów:
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Kiedy zostanà og∏oszone pierwsze kon-
kursy na projekty innowacyjne i projekty
wspó∏pracy ponadnarodowej? 

Pierwsze konkursy na projekty innowa-
cyjne oraz projekty wspó∏pracy ponadnaro-
dowej zaplanowaliÊmy na IV kwar ta∏ tego
roku. Zgodnie z tegorocznym Planem Dzia-
∏ania, tematem projektów innowacyjnych
jest ,,Prowadzenie monitoringu losów
absolwentów w celu podniesienia jakoÊci
kszta∏cenia i lepszego dostosowania ofer ty
edukacyjnej do potrzeb gospodarki opar tej
na wiedzy i wymagaƒ rynku pracy”, natomiast
tematem projektów ponadnarodowych jest
,,Program rozwojowy uczelni”.

Polscy pracownicy naukowo-dydaktyczni
utrzymujà kontakty ze Êrodowiskiem nauko-
wym nie tylko w Europie, ale na ca∏ym
Êwiecie, a mimo to wcià˝ ma∏o jest reali-
zowanych projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej w ramach PO KL. Czy mo˝e 
to wynikaç z obawy przed trudnoÊciami 
z koordynowaniem takich przedsi´wzi´ç
pod wzgl´dem organizacyjnym? Jak wiemy,
projekty te bywajà bardzo rozbudowane,
zw∏aszcza gdy uczestniczy w nich kilku
partnerów.

Kwestie poruszone w pytaniu to wielo-
wàtkowy problem, na który sk∏ada si´ kilka
czynników. Do najwa˝niejszych mo˝na zali-
czyç niedostosowane rozwiàzania struktu-
ralne, koniecznoÊç wywiàzania si´ pracow-
ników naukowo-dydaktycznych z za∏o˝o-
nego pensum czy wreszcie ewentualne
problemy j´zykowe oraz administracyjne
wynikajàce z rozbudowanego zakresu pro-
jektów innowacyjnych i ponadnarodowych.
Za∏o˝eniem Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego w planowanych do realizacji
projektach – zarówno w ramach PO KL,
jak i pozosta∏ych programów operacyjnych –
jest zdobywanie nowych doÊwiadczeƒ,
które przyczynià si´ do zwi´kszenia liczby
projektów realizowanych przez rodzime
uczelnie we wspó∏pracy z uczelniami zagra-
nicznymi.
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Jakie zatem dzia∏ania podejmuje Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego,
aby zach´ciç projektodawców (uczelnie)
do starania si´ o Êrodki unijne na realiza-
cj´ projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach
PO KL?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go, jako Instytucja PoÊredniczàca dla Prio-
rytetu IV PO KL, og∏aszajàc ka˝dy konkurs,
poprzedza jego otwarcie zorganizowaniem
kilku spotkaƒ przeznaczonych dla poten-
cjalnych wnioskodawców. Spotkania majà 
na celu wypromowanie konkursów oraz umo˝-
liwienie wnioskodawcom konsultacji w kwes-
tiach merytorycznych zwiàzanych z plano-
wanymi projektami.

Na jakie jeszcze wsparcie w ramach PO KL
mogà liczyç polskie uczelnie?

W ramach priorytetów edukacyjnych PO KL
finansowane sà projekty majàce na celu
zapewnienie efektywnego zarzàdzania sys-
temem edukacji, doskonalenie programów
nauczania i uzupe∏nianie ich o elementy inno-
wacyjne, wzmacnianie efektywnoÊci syste-
mu szkolenia i doskonalenia kadr edukacji,
zarówno na poziomie szkolnictwa wy˝sze-
go, jak i wczeÊniejszych poziomach kszta∏-
cenia. Przewidziano dostosowanie progra-
mów i kierunków kszta∏cenia do wymagaƒ
rynku pracy, podnoszenie kompetencji 
oraz poziomu wiedzy uczniów i studentów
w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym 
dla gospodarki, wspó∏prac´ mi´dzy insty-
tucjami systemu edukacji a przedsi´bior-
stwami i sektorem badawczo-rozwojowym.
Bardzo wa˝nym elementem sà dzia∏ania
zmierzajàce do rozwoju potencja∏u dydak-
tycznego szkó∏ wy˝szych oraz wspierajàce
rozwój kierunków studiów technicznych,
matematycznych i przyrodniczych. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski

Za∏o˝eniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego w planowanych do reali-
zacji projektach – zarówno w ramach PO KL, jak i pozosta∏ych programów
operacyjnych – jest zdobywanie nowych doÊwiadczeƒ, które przyczynià si´ 
do zwi´kszenia liczby projektów realizowanych przez rodzime uczelnie we wspó∏-
pracy z uczelniami zagranicznymi.



Jaka jest geneza tego projektu?

Nasz projekt jest jednym z trzech reali-
zowanych obecnie w ramach „Programu
akceleracji wiedzy technicznej i matema-
tyczno-przyrodniczej w Polsce”, który zosta∏
opracowany przez pracowników Politech-
niki Poznaƒskiej we wspó∏pracy z Urz´dem
Marsza∏kowskim Województwa Wielkopol-
skiego oraz w porozumieniu z wieloma
instytucjami, m.in. uczelniami i instytucjami
rynku pracy.
Oprócz projektu „Wielkopolski system
monitorowania i prognozowania” program
jest wdra˝any poprzez realizacj´ projektu
„Par tnerski zwiàzek nauki i post´pu”
poÊwi´conego promocji nauki, w którym
liderem jest Urzàd Marsza∏kowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, oraz projektu
„Zintegrowany system dost´pu do infor-
macji w przestrzeni miejskiej”.

Czy projekt „Wielkopolski system moni-
torowania i prognozowania” w zakresie
kszta∏cenia zawodowego jest wkompono-
wany w ogólnopolskà strategi´ rozwoju
kszta∏cenia zawodowego w Polsce, czy raczej
jest jednà z propozycji mobilizujàcych 
do stworzenia takiej strategii?

Rozwiàzania, które pragniemy uzyskaç,
majà przede wszystkim zaspokoiç potrzeby
informacyjne w zakresie kszta∏cenia zawo-
dowego pracodawców, uczniów, szkó∏,
instytucji r ynku pracy czy samorzàdów 
w Wielkopolsce. Oznacza to, ˝e projekt jest
wkomponowany w ogólnopolskà strategi´
rozwoju kszta∏cenia zawodowego w takim

stopniu, w jakim uwzgl´dniono te potrzeby
w strategii. Analizujàc Za∏o˝enia projekto-
wanych zmian w kszta∏ceniu zawodowym 
i ustawicznym, dokument opracowany w tym
roku przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, mog´ Êmia∏o powiedzieç, ˝e nasze
rozwiàzanie jest w pe∏ni zbie˝ne z ogólnà
wizjà tam zaprezentowanà. Uzasadniona
pozostaje jednak cz´Êç krytycznych uwag
zg∏aszanych w odniesieniu do koncepcji,
np. przez Wielkopolskà Izb´ RzemieÊlniczà.
Naszym zamierzeniem jest wzi´cie pod
uwag´ g∏osów ró˝nych Êrodowisk. Szcze-
gólnie wa˝ne jest uwzgl´dnienie specyfiki
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które
stanowià w Wielkopolsce ponad 98% firm.
Nie mo˝na jednak zapominaç o du˝ych pra-
codawcach.
Analizujàc strategiczne dokumenty doty-
czàce kszta∏cenia w ogóle, a wi´c równie˝
kszta∏cenia zawodowego, nale˝y zauwa˝yç
powiàzanie projektu z Krajowà strategià
zatrudnienia na lata 2005–2013. Z za∏o˝e-
nia, wynikajàcego ze specyfiki konkursu,
dzia∏ania w projekcie odnoszà si´ bardzo
wyraênie do Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do roku 2020 oraz Strategii
rozwoju oÊwiaty w Wielkopolsce. Dzia∏ania
na rzecz budowy systemu monitorowania 
i prognozowania odpowiadajà na potrzeby
województwa, które zosta∏y wyra˝one 
w Koncepcji organizacyjnej kszta∏cenia kadr
kwalifikowanych i kszta∏cenia ustawicznego
w Wielkopolsce na poziomie zasadniczej
szko∏y zawodowej, technikum, szko∏y poli-
cealnej, kolegium, dokszta∏cania, doskonale-
nia i doradztwa – dokumentu przyj´tego
uchwa∏à Zarzàdu Województwa Wielko-

polskiego w 2008 roku. Zakres projektu
jest te˝ rozwini´ciem elementów Programu
akceleracji wiedzy technicznej i matema-
tyczno-przyrodniczej w Polsce, opracowanego
równie˝ w 2008 roku przez pracowników
Politechniki Poznaƒskiej.
JeÊli chodzi o propozycje mobilizujàce do two-
rzenia strategii rozwoju kszta∏cenia zawo-
dowego, niewàtpliwie ten projekt równie˝
wska˝e nowe kierunki dzia∏aƒ, chocia˝by
dzi´ki zidentyfikowaniu obszarów mo˝li-
wych do przeniesienia rozwiàzaƒ funkcjo-
nujàcych w Finlandii, czyli kraju naszego
par tnera zagranicznego – Central Ostro-
bothnia University for Applied Sciences.

Twórcy projektu zapowiadajà, ˝e system
mo˝e wp∏ynàç na zmniejszenie kosztów
prowadzenia badaƒ stanu kszta∏cenia
zawodowego i jego powiàzaƒ z rynkiem
pracy. Czy by∏y prowadzone jakieÊ bada-
nia dotyczàce obecnego poziomu tych
kosztów?

Cz´Êç twórców projektu oraz cz´Êç cz∏on-
ków zespo∏u projektowego to wieloletni
pracownicy Katedry Marketingu i Sterowa-
nia Ekonomicznego Wydzia∏u In˝ynierii
Zarzàdzania Politechniki Poznaƒskiej. Zaj-
mujemy si´ problematykà badaƒ ró˝nych
rynków. Niektórzy z nas analizujà stoso-
wane metody badaƒ. Istnieje wiele czyn-
ników, które powodujà, ˝e na tak dynami-
cznie zmieniajàcym si´ rynku, jakim jest
rynek pracy, tradycyjne metody badaƒ nie
zawsze si´ sprawdzajà. Najcz´Êciej stoso-
wane badania ankietowe sà przeprowa-
dzane w sposób niesystematyczny, na ró˝-
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Formu∏a projektów 
innowacyjnych pozwala
realizowaç nasze zamierzenia
Rozmowa z dr. in˝. Maciejem Szafraƒskim, wspó∏twórcà projektu innowacyjnego „Wielkopolski system
monitorowania i prognozowania” w zakresie kszta∏cenia zawodowego
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nych próbach respondentów, przy u˝yciu
zró˝nicowanych metod i narz´dzi. W wielu
prowadzonych niezale˝nie badaniach zbie-
rane sà podobne zakresy danych. Obecnie
respondenci, zw∏aszcza przedsi´biorcy, czujà
narastajàcà awersj´ do odpowiadania na ko-
lejne pytania, tym bardziej ˝e nie odczuwajà
bezpoÊrednio korzyÊci wynikajàcych z udzie-
lanych przez nich informacji.
Wiele do ˝yczenia pozostawia jakoÊç
wyników przynajmniej niektórych trady-
cyjnych badaƒ. Podam przyk∏ad, który, choç
dotyczy badania studentów, to obrazuje
istot´ zjawiska. Zg∏osi∏ si´ do mnie badacz
z proÊbà o zgod´ na przeprowadzenie badaƒ
ankietowych. Chcia∏ sprawdziç, jak studenci
Politechniki Poznaƒskiej oceniajà jakoÊç
kszta∏cenia na uczelni. Odpowiedzia∏em
mu, ˝e mam zaj´cia tylko ze studentami
kierunku zarzàdzanie i in˝ynieria produkcji,
dlatego na podstawie ich opinii nie mo˝e
mówiç o ocenie wszystkich studentów Poli-
techniki. Odpowiedzia∏, ˝e to nieistotne,
bo prowadzi badania w projekcie unijnym 
i ma tylko 2 tygodnie na ich zrealizowanie.
Ciekaw jestem, kto i jakie decyzje podej-
mowa∏ na podstawie wyników tych badaƒ.
Wyeliminowanie wskazanych i wielu innych
szczegó∏owych niedogodnoÊci wyst´pujà-
cych w procesach badawczych spowoduje
zmniejszenie kosztów badaƒ. Opracowanie
systemu monitorowania i prognozowania
zmniejszy jednostkowe koszty dost´pu do in-
formacji, a w przypadku uczniów oraz mikro
i ma∏ych przedsi´biorców umo˝liwi dost´p
do przydatnych podzbiorów informacji,
do których wczeÊniej nie mieli oni dost´pu
lub dost´p ten z ró˝nych wzgl´dów by∏
ograniczony.

Czy by∏a przeprowadzona analiza dotych-
czasowych powiàzaƒ mi´dzy ofertà rynku
pracy a tym, co proponuje szkolnictwo
zawodowe w regionie wielkopolskim? 
W jaki sposób proponowany „Wielkopol-
ski system monitorowania i prognozowa-
nia” powinien wp∏ynàç na udoskonalenie
tych powiàzaƒ?

Ju˝ od trzech lat zespó∏ pracowników Poli-
techniki Poznaƒskiej wspó∏pracuje z przedsta-
wicielami instytucji par tnerskich: Zarzàdem
Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem
Poznaƒ. Bodêcem do nawiàzania i rozwoju
relacji par tnerskich by∏o, po pierwsze, pod-
pisanie w roku 2007 listu intencyjnego,
dotyczàcego wspó∏pracy w zakresie rozwoju
wiedzy i umiej´tnoÊci technicznych w spo∏e-

czeƒstwie Wielkopolski, a po drugie – przy-
j´cie w 2008 roku przez Zarzàd Woje-
wództwa Wielkopolskiego Uchwa∏y w sprawie
wyra˝enia woli przystàpienia Województwa
Wielkopolskiego do programu „Akcelerator
Wiedzy Technicznej” i dzia∏aƒ towarzyszà-
cych w ramach koncepcji organizacyjnej 
kszta∏cenia zawodowego. Od tego momen-
tu trwa i rozwija si´ par tnerstwo, w ramach
którego wymieniamy informacje zw∏aszcza
na temat kszta∏cenia zawodowego.
Cz∏onkowie zespo∏u projektowego uczest-
niczà w spotkaniach z dyrektorami szkó∏,
nauczycielami, instytucjami rynku pracy,
przedstawicielami samorzàdów oraz pracow-
nikami OÊrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu.
Z mojego punktu widzenia, analizy pro-
wadzimy wspólnie ju˝ od trzech lat, a nasze
par tnerstwo zosta∏o sformalizowane w tym
projekcie. OczywiÊcie na bie˝àco analizuje-
my ró˝ne wyniki innych badaƒ. Cz´Êç pra-
cowników zespo∏u projektowego ma do-
Êwiadczenie w prowadzeniu badaƒ rynku
pracy. Nie bez znaczenia sà doÊwiadczenia
osobiste. Przez ponad szeÊç lat pracowa∏em
w du˝ym przedsi´biorstwie produkcyjnym,
obserwujàc ciàg∏y niedobór wykwalifiko-
wanych absolwentów ponadgimnazjalnych
szkó∏ zawodowych. Problematyka ta oma-
wiana jest tak˝e w ramach stowarzyszeƒ
zawodowych, w tym w Stowarzyszeniu
In˝ynierów i Techników Mechaników Pol-
skich, którego jestem aktywnym cz∏onkiem.

Na czym b´dzie polega∏a innowacyjnoÊç
tego projektu i jakie proponowane roz-
wiàzania powinny go zakwalifikowaç 
do w∏àczania do g∏ównego nurtu polityki?

Innowacyjny jest przede wszystkim przyj´ty
sposób monitorowania i prognozowania.
Nale˝y podkreÊliç skrócenie czasu dost´pu
do informacji, podniesienie poziomu stan-
daryzacji i rzetelnoÊci danych w prowadzo-
nych badaniach oraz okreÊlenie wspólnych
(pokrywajàcych si´) potrzeb informacyj-
nych, co pozwoli na zmniejszenie skali
zbierania danych.
Niezwykle istotnym elementem innowa-
cyjnym jest zapewnienie war toÊci informa-

cji w systemie badaƒ nie tylko dla instytucji,
ale tak˝e dla przedsi´biorców i uczniów.
Projektodawcy dà˝à do takiego skonstruo-
wania systemu, ˝eby badany nie odczuwa∏,
˝e jest badany, ale wr´cz by∏ motywowany
do wprowadzania danych do systemu,
ze wzgl´du na prywatne korzyÊci z tego
wynikajàce.
Innowacyjne jest te˝ podejÊcie do moni-
torowania. Osoby zaanga˝owane w projekt
postrzegajà monitorowanie nie tylko z peda-
gogicznego punktu widzenia, ale te˝ z eko-
nomicznego. W tym kontekÊcie kompe-
tencje stajà si´ towarem na rynku. Takie
podejÊcie jest nieuniknione, zwa˝ywszy 
˝e projekt realizowany jest w ramach PO KL.
Wprowadzenie poj´cia „kapita∏ ludzki”
wymusza uj´cie ekonomiczne kompetencji,
gdy˝ automatycznie ustalona zostaje relacja
mi´dzy zbiorem i stanami kompetencji 
a stanem gospodarki regionu lub w szer-
szym uj´ciu – kraju.
ZejÊcie do poziomu kompetencji pozwala
na ich oddzielenie od zawodów, trak-
towanych jako standardowe wiàzki kompe-
tencji. W wyniku prowadzonych analiz mo˝e
si´ okazaç, ˝e na rynku pracy wymagane sà
wiàzki kompetencji zahaczajàce o kilka za-
wodów, zw∏aszcza kszta∏tujàce nowe zawo-
dy na rynku, jeÊli zaobserwowana zostanie
trwa∏a tendencja w ich wspólnym wyst´-
powaniu. Przy takim podejÊciu do kompe-
tencji mo˝liwe jest spojrzenie na nie w uj´-
ciu kwalitologicznym (kwalitologia – nauka
o jakoÊci), rozwijanym w∏aÊnie w Katedrze
Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
przez jej kierownika, profesora W∏adys∏awa
Mantur´, które to podejÊcie jest mi bardzo
bliskie. OczywiÊcie nie b´dziemy w ramach
projektu, w tym w fazie upowszechniania,
komunikowali si´ ze spo∏eczeƒstwem, sto-
sujàc skomplikowany j´zyk naukowy, ale to
nie oznacza, ˝e system monitorowania i pro-
gnozowania nie zostanie opracowany przy
wykorzystaniu metod naukowych oraz inter-
dyscyplinarnej wiedzy z takich dziedzin 
jak badania rynku, zarzàdzanie jakoÊcià,
informatyka.
Kolejnym przyczynkiem do postrzegania
systemu jako rozwiàzania innowacyjnego
jest docelowe przeniesienie wybranych
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Opracowanie jednego rozwiàzania w zakresie analizy potrzeb kompeten-
cyjnych i zmian tych potrzeb, z którego docelowo mogliby skorzystaç wszyscy
przedsi´biorcy w regionie, jest faktycznie przeniesieniem rozwiàzaƒ funkcjonu-
jàcych na poziomie poszczególnych przedsi´biorstw na poziom ca∏ego regionu.
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rozwiàzaƒ z kraju partnera zagranicznego 
na poziom regionu.
Opracowanie systemu w skali wojewódz-
kiej umo˝liwi dost´p do niego ma∏ym i Êred-
nim przedsi´biorstwom. W du˝ych przed-
si´biorstwach, koncernach, funkcjonujà roz-
wiàzania w zakresie analizy potrzeb, stanu 
i luk kompetencji. Rozwiàzania te sà wspo-
magane przez narz´dzia informatyczne.
Takich liczàcych si´ produktów na rynku
komercyjnym dedykowanych dla indywidu-
alnych przedsi´biorców jest sporo. Ich
koszty sà jednak bardzo wysokie. ˚adne
ma∏e czy Êrednie przedsi´biorstwo nie b´dzie
mia∏o mo˝liwoÊci zakupu takiego opro-
gramowania, zresztà zakup ten, przy praw-
dopodobnie ograniczonej cz´stotliwoÊci
korzystania z systemu, by∏by nieuzasadniony.
Opracowanie jednego rozwiàzania w za-
kresie analizy potrzeb kompetencyjnych 
i zmian tych potrzeb, z którego docelowo
mogliby skorzystaç wszyscy przedsi´biorcy
w regionie, jest faktycznie przeniesieniem
rozwiàzaƒ funkcjonujàcych na poziomie
poszczególnych przedsi´biorstw na poziom
ca∏ego regionu.

W niektórych województwach na projekty
innowacyjne w Priorytecie IX nie z∏o˝ono
˝adnego wniosku, co cz´Êciowo stanowi
potwierdzenie tezy, ˝e projekty te sà po-
strzegane jako bardzo skomplikowane.
Projekt zaproponowany przez Politech-
nik´ Poznaƒskà jest z pewnoÊcià skompli-
kowany. Jak du˝y zespó∏ b´dzie potrzebny
do jego realizacji, a tak˝e po jakim czasie
przygotowaƒ system móg∏by zaczàç funk-
cjonowaç?

RzeczywiÊcie, tego typu projekty nie nale˝à
do najprostszych, tym bardziej ˝e obecnie
niewiele ich jest realizowanych i przynaj-
mniej na poczàtku pojawia si´ du˝o wàtpli-
woÊci co do szczegó∏ów ich realizacji, w tym
tak˝e zasad realizacji wspó∏pracy ponad-
narodowej. Nasz zespó∏, wspólnie z par tne-
rami projektu, przez blisko trzy lata po-
szukiwa∏ formu∏y, w którà mog∏aby si´ wpisaç
koncepcja akceleracji wiedzy technicznej,

a w tym modu∏ rozwoju kszta∏cenia zawo-
dowego. Jedynie formu∏a projektów innowa-
cyjnych pozwala nam realizowaç wczeÊniej
podj´te zamierzenia, dlatego z naszego
punktu widzenia dobrze si´ sta∏o, ˝e zacz´-
to prowadziç tego typu projekty. W pra-
cach projektowych uczestniczy sta∏y dzie-
si´cioosobowy zespó∏ oraz czterech sta∏ych
konsultantów. Niezale˝nie od tego pozo-
stajemy w kontakcie z przedstawicielami
par tnerów. Ponadto cztery osoby zaanga-
˝owane sà w obs∏ug´ wspó∏pracy ponad-
narodowej. W dalszej cz´Êci realizacji pro-
jektu przewidujemy jeszcze udzia∏ konsul-
tantów i eksper tów wyznaczonych przez
par tnera zagranicznego.W projekcie przewi-
dzieliÊmy równie˝ uczestnictwo ponad 300
przedstawicieli grup docelowych, którzy
wezmà udzia∏ w testach, ewaluacji, dosko-
naleniu i upowszechnianiu wytworzonego
produktu.
Naszym zamiarem jest opracowanie syste-
mu jako gotowego, przetestowanego i zwali-
dowanego produktu, który zaraz po za-
koƒczeniu projektu b´dzie mo˝na eksploa-
towaç. Formu∏a par tnerstwa ma upraw-
dopodobniç dalsze funkcjonowanie syste-
mu i jego rozwój po zakoƒczeniu projektu,
które planowane jest na czerwiec 2012
roku. Od samego poczàtku mogliÊmy liczyç
na sta∏e wsparcie zarówno rektora Politech-
niki Poznaƒskiej, prof. dr. hab. in˝. Adama
Hamrola, oraz pani marsza∏ek Krystyny
PoÊledniej, a tak˝e pani Arlety Nowak,
dyrektora Depar tamentu Edukacji i Nauki
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa
Wielkopolskiego, pani Joanny Ganowicz,
zast´pcy dyrektora tego Depar tamentu,
oraz wczeÊniejszego zast´pcy dyrektora,
pana Krzysztofa Grupki. Pozostajemy rów-
nie˝ w sta∏ym kontakcie z przedstawiciela-
mi Miasta Poznania: panem Stanis∏awem
Tammem, sekretarzem Urz´du Miasta,
panem Piotrem Mrozem, zast´pcà dyrekto-
ra Wydzia∏u OÊwiaty, oraz panià Joannà
Jajus, dyrektorem Wydzia∏u Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej. Wspó∏pracujemy z Powiato-
wym Urz´dem Pracy w Poznaniu, a jeszcze
przed uruchomieniem projektu podpisaliÊ-
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Nasz zespó∏, wspólnie z partnerami projektu, przez blisko trzy lata poszukiwa∏
formu∏y, w którà mog∏aby si´ wpisaç koncepcja akceleracji wiedzy technicznej,
a w tym modu∏ rozwoju kszta∏cenia zawodowego. Jedynie formu∏a projektów
innowacyjnych pozwala nam realizowaç wczeÊniej podj´te zamierzenia, dlatego
z naszego punktu widzenia dobrze si´ sta∏o, ˝e zacz´to prowadziç tego typu
projekty.
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my listy intencyjne z powiatowymi urz´da-
mi pracy w Pleszewie i Wàgrowcu. Kon-
tynuujemy rozmowy z dyrektorami szkó∏ 
i zamierzamy prezentowaç post´py prac 
na forum Konwentu Politechniki Poznaƒ-
skiej. Jest to platforma spotkaƒ naszej
uczelni z przedstawicielami najwa˝niejszych
pracodawców w regionie. Przedstawiam te
wszystkie fakty, ˝eby podkreÊliç, ˝e projekt
nie jest jakimÊ wymyÊlonym tworem, ale ma
bardzo powa˝ne podstawy merytoryczne.

„Wielkopolski system…” to projekt z kom-
ponentem ponadnarodowym. Dlaczego jako
partnera projektu wybrali Paƒstwo Fin-
landi´ – Central Ostrobothnia University
for Applied Sciences? Jakie rozwiàzania z tam
przyj´tych sà szczególnie godne uwagi 
w zestawieniu z sytuacjà w Polsce?

WybraliÊmy Finlandi´, gdy˝ system kszta∏-
cenia w tym kraju jest uwa˝any za jeden 
z lepiej funkcjonujàcych na Êwiecie. Do wspó∏-
pracy w projekcie zaprosiliÊmy Central
Ostrobothnia University for Applied Sciences
w Kokkola, gdy˝ Wydzia∏ In˝ynierii Zarzà-
dzania Politechniki Poznaƒskiej wspó∏-
pracuje z tà uczelnià ju˝ od ponad dziesi´ciu
lat. Jest to solidny par tner, reprezentowany
przez kompetentnych, twórczych i otwar-
tych na wspó∏prac´ pracowników.
Trudno w kilku zdaniach opisaç rozwiàzania
w zakresie kszta∏cenia zawodowego w Fin-
landii, gdy˝ wiedza na ten temat, nawet jeÊli
braç pod uwag´ wy∏àcznie êród∏a interne-
towe, jest imponujàca. Finowie sà narodem
praktycznym oraz pragmatycznym i takie
rozwiàzania preferujà równie˝ w zakresie
kszta∏cenia zawodowego. Du˝à sztukà jest
zbudowaç z∏o˝ony, drogi, zhierarchizowany,
strukturalnie pi´kny system, ale jeszcze
wi´kszà sztukà jest stworzyç system maksy-
malnie prosty, w którym zostanie zacho-
wana niezb´dna funkcjonalnoÊç. Takich
w∏aÊnie rozwiàzaƒ organizacyjnych, meto-
dycznych, analitycznych b´dziemy poszuki-
waç w Finlandii z pomocà naszego zagra-
nicznego par tnera.
W naszym projekcie skupimy si´ przede
wszystkim na rozwiàzaniach w zakresie metod
monitorowania, prognozowania krótko- 
i Êrednioterminowego oraz zasad opisu
kompetencji i identyfikowania luk kompe-
tencyjnych. B´dziemy analizowali, jak funk-
cjonuje mechanizm popytowo-poda˝owy
na fiƒskim rynku pracy w sytuacji, kiedy kom-
petencje zaczynamy traktowaç jak towar 
o okreÊlonej war toÊci.

Przy okazji chcielibyÊmy zbadaç, w jaki sposób
uda∏o si´ Finom poprawiç negatywny wize-
runek kszta∏cenia zawodowego w spo∏e-
czeƒstwie, bo taki problem mieli oni kilka-
naÊcie lat temu, podobnie jak my teraz 
w Polsce.

Czy jako autor projektu przewiduje Pan
wspó∏prac´ z Regionalnà Siecià Tematycznà?

Tak. Zosta∏em zg∏oszony jako przedstawi-
ciel beneficjenta do RST z ramienia Politech-
niki Poznaƒskiej. Zast´pcà zosta∏ dr in˝. Marek
Goliƒski, kierownik naszego zespo∏u pro-
jektowego. Czekamy na dalsze etapy roz-
woju Sieci. Szczególnie licz´ na rozwój tych
funkcji RST, które sà zwiàzane ze wspar-
ciem merytorycznym dla beneficjentów
oraz wypracowaniem efektywnych form
dialogu mi´dzy beneficjentami projektów
innowacyjnych a decydentami politycznymi.

Czy mo˝emy mieç nadziej´, ˝e poÊrednio,
a mo˝e nawet bezpoÊrednio „Wielkopol-
ski system monitorowania i  prognozowa-
nia” wp∏ynie na popraw´ jakoÊci oferty
edukacyjnej w tym w obszarze kszta∏cenia
i ˝e b´dzie ona bardziej dostosowana 
do wymagaƒ gospodarki?

JeÊli pozytywnie przejdziemy faz´ upow-
szechniania, a system zostanie w∏àczony 
do polityki regionu w zakresie rozwoju 
kszta∏cenia zawodowego, to uczniowie i pra-
codawcy, a docelowo równie˝ absolwenci,
uzyskajà narz´dzie u∏atwiajàce identyfikacj´
z jednej strony dost´pnych, a z drugiej strony
oczekiwanych kompetencji na wielkopolskim
rynku pracy. W ramach systemu zacznà
funkcjonowaç mechanizmy sprz´˝enia
zwrotnego w postaci szybszego reago-
wania nie tylko szkó∏ ponadgimnazjalnych
realizujàcych kszta∏cenie zawodowe, ale rów-
nie˝ instytucji szkoleniowych na identyfi-
kowane w regionie luki kompetencji.
Pami´tajmy jednak, ˝e system dostarczajàcy
aktualnych informacji dotyczàcych relacji
mi´dzy kszta∏ceniem zawodowym a rynkiem
pracy nie podejmie decyzji, bo te ostatecznie
powinni podejmowaç decydenci. Powstanie
systemu powinno byç bodêcem do jego
rozwoju równie˝ w zakresie doradztwa
zawodowego oraz w mo˝liwym zakresie 
e-learningu, ale to ju˝ dalsza wizja mo˝liwej
rozbudowy projektowanego produktu.•

Rozmawia∏a 

Jolanta Liczbiƒska
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Konkurs przewiduje realizacj´ wy∏àcznie projektów
innowacyjnych testujàcych. Jest to pierwszy tego typu
konkurs w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie
kujawsko-pomorskim. W zwiàzku z tym przygotowano
spotkanie informacyjno-promocyjne dla potencjalnych
beneficjentów, w trakcie którego mieli oni mo˝liwoÊç
zapoznania si´ z Dokumentacjà konkursowà oraz specyfikà
przygotowywania i realizacji projektów innowacyjnych
testujàcych.
Ponadto podczas spotkania przedstawiono zagadnienia
dotyczàce realizacji projektu innowacyjnego z komponen-
tem ponadnarodowym (w tym kwestie zwiàzane z poszu-
kiwaniem partnerów zagranicznych, przygotowaniem od-
powiednich dokumentów, a tak˝e specyfikà realizacji pro-
jektu w partnerstwie ponadnarodowym, które jest pre-
miowane w ramach kryterium strategicznego). W przypad-
ku wspó∏pracy ponadnarodowej oczekiwane sà rezultaty
zwiàzane z adaptowaniem stosowanego w innym kraju
modelu aktywizacji zawodowej wybranych grup osób nie-
pracujàcych lub wypracowaniem nowego, wraz z partne-
rem zagranicznym, czy adaptowanie stosowanych w innych
krajach modeli wspó∏pracy sektorów publicznego i nie-
publicznego w obszarach obj´tych tymi tematami.
Zdajàc sobie spraw´ z trudnoÊci zwiàzanych z poszuki-
waniem partnera zagranicznego, za∏o˝ono dosyç d∏ugi
okres na przygotowanie, a nast´pnie nabór projektów.
Nabór rozpoczà∏ si´ pó∏tora miesiàca po og∏oszeniu
konkursu i b´dzie trwa∏ d∏u˝ej ni˝ przy dotychczas
og∏aszanych konkursach standardowych, tzn. do koƒca
wrzeÊnia 2010 roku.
W celu u∏atwienia przygotowania wniosków o dofinanso-
wanie projektów innowacyjnych przewidziano indywidu-

alne konsultacje, w których uczestniczy zarówno Oddzia∏
ds. Informacji i Promocji, jak i Oddzia∏ ds. Promocji
Zatrudnienia w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy w Toruniu.
Dodatkowo na stronie internetowej WUP
(www.pokl.wup.torun.pl) znajduje si´ specjalna zak∏adka
dotyczàca projektów innowacyjnych, w której mo˝na
znaleêç potrzebne materia∏y. W miar´ pojawiajàcych si´
pytaƒ planowane jest umieszczanie ich na stronie 
w formie znanego ju˝ wszystkim FAQ (najcz´Êciej
zadawane pytania i odpowiedzi).

Sytuacja na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-
-pomorskim jest trudna. Pod koniec 2008 roku stopa bez-
robocia w regionie wynios∏a 13,3%, podczas gdy w Polsce
ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 9,5%. W roku nast´pnym
nastàpi∏ jej wzrost o 2,5 punktu procentowego, do pozio-
mu 15,8%, w czasie gdy w Polsce wartoÊç ta wynios∏a
11,9%. Ponadto wÊród grup szczególnie defaworyzo-
wanych na rynku pracy, od poczàtku wdra˝ania Priorytetu
VI PO KL w województwie, wskazywano na takie grupy
jak kobiety (w tym wchodzàce po raz pierwszy na rynek
pracy lub powracajàce po przerwie zwiàzanej z urodze-
niem dziecka), osoby niepe∏nosprawne czy osoby starsze.
Grupy te by∏y wskazywane m.in. w kryteriach strategicz-
nych poszczególnych konkursów og∏aszanych w ramach
PO KL przez WUP w Toruniu.
Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spo∏ecznej oraz opracowaniami WUP w Toruniu
za 2009 rok wynika, i˝ sytuacja kobiet na rynku pracy jest
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Efektywna 
aktywizacja 
zawodowa 
osób 45+

Wojewódzki Urzàd Pracy w Toruniu 30 czerwca 2010 roku og∏osi∏ konkurs na dofinansowanie projektów innowacyjnych,
wybierajàc Priorytet VI PO KL „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, a w jego ramach tematy: „Dzia∏ania s∏u˝àce wyd∏u˝eniu
aktywnoÊci zawodowej”, a tak˝e „Rozwój i testowanie instrumentów wspierajàcych godzenie ˝ycia zawodowego i rodzinnego
oraz zwalczanie dyskryminacji w szczególnoÊci ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç”. Jest to pierwszy tego typu
konkurs realizowany przez WUP w Toruniu.
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nadal mniej korzystna ni˝ m´˝czyzn (53,8% ogó∏u bezro-
botnych w województwie kujawsko-pomorskim), przy czym
stanowi∏y one wi´kszoÊç prawie we wszystkich katego-
riach bezrobotnych, zw∏aszcza wÊród osób znajdujàcych
si´ w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Fakt, 
i˝ ponad po∏owa bezrobotnych kobiet nie ukoƒczy∏a 34.
roku ˝ycia oraz ˝e znacznie wi´cej kobiet nie mia∏o ˝ad-
nego sta˝u pracy wskazuje na potrzeb´ poszukiwania
nowych rozwiàzaƒ wspierajàcych godzenie ˝ycia zawo-
dowego i rodzinnego. Trudna sytuacja na rynku pracy 
w województwie kujawsko-pomorskim dotyka równie˝
osób po 45. roku ˝ycia, a tak˝e osób niepe∏nosprawnych, 
i powoduje koniecznoÊç podj´cia dodatkowych przed-
si´wzi´ç w celu zwi´kszenia ich szans na rynku pracy
poprzez dzia∏ania s∏u˝àce zwalczaniu dyskryminacji 
ze wzgl´du na p∏eç, wiek i niepe∏nosprawnoÊç.
Nale˝y tak˝e wspomnieç, i˝ osoby powy˝ej 45. roku ˝ycia
nale˝à do tej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, która najbardziej do-
Êwiadcza szczególnych trudnoÊci zwiàzanych ze znalezie-
niem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niech´ci
pracodawców do zatrudnienia osób starszych, które sà
postrzegane jako mniej wydajne i gorzej wykwalifikowane.
Obserwuje si´ tak˝e niewielkà motywacj´ osób starszych
do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych
czy te˝ do ca∏kowitego przekwalifikowania w odpowiedzi
na potrzeby rynku pracy. Osoby w wieku 45+ znacznie
cz´Êciej ni˝ pozostali bezrobotni doÊwiadczajà problemu
bezrobocia d∏ugotrwa∏ego, co dodatkowo utrudnia efekty-
wnà aktywizacj´ zawodowà tej grupy spo∏ecznej. Borykajà
si´ równie˝ z zupe∏nie innymi problemami ni˝ osoby
wchodzàce po raz pierwszy na rynek pracy. Specyfika
zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwaƒ tej grupy bezrobot-
nych wymaga ró˝norodnego podejÊcia od projektodawców.
W latach 2008–2009, w ramach Poddzia∏ania 6.1.1 PO KL,
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu zrealizowa∏
projekt badawczy dotyczàcy sytuacji osób starszych 
na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim
oraz tendencji rozwojowych i mo˝liwoÊci aktywizacji. 
Z analizy przeprowadzonej przez UMK wynika, i˝ równo-
legle do procesów starzenia si´ ludnoÊci, w regionie nastàpi
proces starzenia si´ zasobów pracy, przy czym od 2010 roku
zacznie si´ ich spadek o oko∏o 30% do roku 2035.
Bioràc pod uwag´ wy˝ej wymienionà analiz´ sytuacji 
na lokalnym rynku, Wojewódzki Urzàd Pracy w og∏o-
szonym konkursie okreÊli∏ odbiorców produktu – osoby
pozostajàce bez zatrudnienia, zamieszkujàce teren woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.
W zwiàzku z tym, korzystajàc z wyników badaƒ, warto 
si´ przyjrzeç tej grupie oraz zapoznaç z rekomendacjami
dotyczàcymi aktywizacji osób starszych. Rekomendacje
wskazujà bowiem m.in. na potrzeb´ kompleksowego 
i zindywidualizowanego podejÊcia do tej grupy osób.

Specyfika projektów innowacyjnych testujàcych

Majàc na wzgl´dzie fakt, i˝ projekty innowacyjne testujàce
z racji swojej specyfiki mogà wzbudzaç wàtpliwoÊci 
i obawy u potencjalnych beneficjentów, WUP w Toruniu

postanowi∏ zawrzeç w Dokumentacji konkursowej jak naj-
wi´cej wskazówek dotyczàcych po˝àdanych rozwiàzaƒ.
Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ sà to jedynie zalecenia, które
nie majà na celu ograniczenia kreatywnoÊci projektodaw-
ców wobec zdefiniowanych problemów i mo˝liwoÊci ich
rozwiàzywania. I tak wypracowane w ramach projektu
narz´dzia/metody/instrumenty mogà np. dotyczyç jed-
nego lub kilku aspektów, takich jak aktywizacja osób,
które zdecydowa∏y si´ podjàç prac´ w póêniejszym okre-
sie ˝ycia, aktywizacja osób powracajàcych lub wchodzà-
cych po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie
zwiàzanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, ponowna
aktywizacja zawodowa osób powracajàcych do pracy 
po przerwie spowodowanej d∏u˝szà chorobà czy przeby-
waniem w stanie biernoÊci zawodowej z tytu∏u nabycia
uprawnieƒ do Êwiadczeƒ rentowych lub emerytalnych,
aktywizacja osób bezrobotnych czy upowszechnianie elas-
tycznych form zatrudnienia oraz alternatywnych metod
organizacji pracy.
W Dokumentacji konkursowej znajduje si´ szereg przy-
k∏adowych rezultatów po˝àdanych do wypracowania 
w ramach projektów innowacyjnych testujàcych, które, 
co nale˝y ponownie podkreÊliç, skupiajà si´ m.in. na uwzgl´d-
nieniu przygotowania i wdro˝enia lub zaadaptowania
innowacyjnych programów aktywizacji zawodowej dla grupy
odbiorców konkursu. 
Mo˝liwe jest tak˝e opracowanie modeli wspó∏pracy insty-
tucji sektorów publicznego i niepublicznego w zakresie
wspólnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyd∏u˝enia aktyw-
noÊci zawodowej lub dzia∏aƒ na rzecz godzenia ˝ycia
zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji,
zw∏aszcza ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç.
WUP w Toruniu zach´ca równie˝ projektodawców do
poszukiwania oraz wdra˝ania nowych, skutecznych
rozwiàzaƒ, np. umo˝liwiajàcych/u∏atwiajàcych wskaza-
nym grupom niezatrudnionych rozwój zawodowy, zwi´k-
szajàcych dost´p do szkoleƒ zawodowych i podnoszenia
kwalifikacji bez wzgl´du na wiek, p∏eç, niepe∏no-
sprawnoÊç, zwi´kszajàcych umiej´tnoÊci dostrzegania 
i wykorzystywania w∏asnych zdolnoÊci i mo˝liwoÊci, pod-
noszàcych stopieƒ motywacji osób niezatrudnionych 
do szukania i podejmowania pracy, do rozwoju umiej´t-
noÊci i zdolnoÊci adaptacyjnych, podnoszàcych atrak-
cyjnoÊç pracy jako êród∏a dochodu wobec êróde∏ alterna-
tywnych dla osób niezatrudnionych w wieku 45+ 
czy os∏abiajàcych si∏´ oddzia∏ywania na pracodawców
stereotypów dotyczàcych niskiej przydatnoÊci do pracy
osób starszych, osób wychowujàcych dzieci, kobiet, osób
niepe∏nosprawnych. •

Opracowanie

Magdalena Karczewska 

Anna Surdyka

Oddzia∏ Promocji Zatrudnienia

Wydzia∏ PO KL

Wojewódzki Urzàd Pracy w Toruniu



DolnoÊlàski Wojewódzki Urzàd Pracy
og∏osi∏ w paêdzierniku konkurs zamkni´ty
nr I/7.2.1/PN/10 na wyodr´bnione projek-
ty wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach
Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki – Promocja integracji spo-
∏ecznej, Poddzia∏anie – 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i spo∏eczna osób zagro˝onych
wykluczeniem spo∏ecznym. Co sk∏oni∏o
Paƒstwa do og∏oszenia konkursu w∏aÊnie
w Priorytecie VII?

W 2010 roku og∏osili-
Êmy konkursy na pro-
jekty ponadnarodowe
zarówno w Prioryte-
cie VI, jak i w VII.
W ka˝dym z obszarów
tematycznych zawartych
w tych Priorytetach
mo˝na znaleêç pro-

blemy, które wymagajà „niestandar-
dowego” podejÊcia, a jednym z rozwiàzaƒ
mo˝e byç w∏aÊnie podpatrywanie dobrych
praktyk u par tnerów zagranicznych.
We wczeÊniej og∏aszanych przez nas konkur-
sach w ramach Poddzia∏ania 7.2.1 mo˝liwa
by∏a realizacja inicjatyw zak∏adajàcych roz-
wój nowych form oraz metod wsparcia
indywidualnego i Êrodowiskowego na rzecz
integracji zawodowej i spo∏ecznej, jako jed-
nego z typów projektu, jednak dzia∏ania te
nie cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià wÊród
naszych beneficjentów. Od poczàtku reali-

zacji PO KL powsta∏o jedynie kilka projek-
tów, w których przewidziano takie dzia∏ania
jak coaching czy tworzenie i funkcjono-
wanie centrów aktywnoÊci lokalnej. Og∏o-
szony przez nas konkurs ponadnarodowy
ma si´ wi´c przyczyniç do wype∏nienia tej
luki, a koniecznoÊç realizacji projektu
w par tnerstwie z podmiotem zagranicz-
nym mo˝e przynieÊç dodatkowà korzyÊç,
wynikajàcà z wykorzystania rozwiàzaƒ dos-
konale funkcjonujàcych w innych krajach.

Wykluczenie spo∏eczne stanowi coraz
powa˝niejszy problem zarówno w Polsce,
jak i w pozosta∏ych krajach europejskich.
Zjawisko to dostrzeg∏a Komisja Europej-
ska, która og∏osi∏a rok 2010 „Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wyklucze-
niem Spo∏ecznym”. Czy skala problemu 
w województwie dolnoÊlàskim jest tak
du˝a, i˝ jego rozwiàzania trzeba szukaç 
w projektach innowacyjnych i projektach
wspó∏pracy ponadnarodowej?

Przede wszystkim musimy pami´taç, ˝e reali-
zacja projektów innowacyjnych i projektów
ponadnarodowych w obszarze integracji
spo∏ecznej ma na celu wypracowanie no-
wych bàdê wykorzystanie ju˝ istniejàcych
rozwiàzaƒ, które pozwolà na lepsze dotarcie
do osób wykluczonych spo∏ecznie i zaofe-
rowanie im skuteczniejszej pomocy. Liczy-
my na to, ˝e dzi´ki realizowanym projek-
tom instytucje na co dzieƒ pracujàce 

z takimi osobami otrzymajà do dyspozycji
narz´dzia, które oka˝à si´ bardziej efektyw-
ne i lepiej przyczynià si´ do zapobiegania
wykluczeniu jednostek czy grup spo∏ecz-
nych.
Pod wzgl´dem skali ubóstwa województwo
dolnoÊlàskie plasuje si´ blisko Êredniej kra-
jowej. Fakt, ˝e nie jesteÊmy regionem,
gdzie skala wykluczenia spo∏ecznego jest naj-
wy˝sza nie oznacza, ˝e nie sà nam potrzeb-
ne innowacje. Sta∏e ulepszanie obecnych
metod dzia∏ania mo˝e w efekcie zaowoco-
waç wi´kszà skutecznoÊcià przeciwdzia∏a-
nia ekskluzji spo∏ecznej, a to w konsekwen-
cji prze∏o˝y si´ na zmniejszenie kosztów
funkcjonowania systemu opieki spo∏ecznej.

Projekty, które b´dà sk∏adane na konkurs
muszà dotyczyç rozwoju nowych form 
i metod wsparcia indywidualnego i Êrodo-
wiskowego na rzecz integracji zawodowej
oraz spo∏ecznej (w tym np. Êrodowisko-
wej pracy socjalnej, centrów aktywizacji
lokalnej, animacji lokalnej, streetworkin-
gu, coachingu, treningu pracy). Czy te
formy integracji spo∏ecznej wcià˝ sà 
w Polsce ma∏o popularne?

Nowe formy wspierania osób marginali-
zowanych sà co prawda w Polsce coraz
powszechniejsze, ale nadal daleko nam 
do poziomu krajów zachodnioeuropej-
skich. Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç metoda
streetworkingu, skierowana do osób bez-
domnych, która jest w Polsce stosowana
sporadycznie, cz´sto przyjmuje charakter
okresowy, zale˝nie od tego, czy uda si´
pozyskaç Êrodki na ten cel. W Wielkiej Bry-
tanii lub w krajach skandynawskich street-
working ze swojà wieloletnià tradycjà jest
niezwykle popularny i wpisany wprost 
w prac´ socjalnà. W odró˝nieniu od Polski,
gdzie metoda ta jest zwykle traktowana
jako odr´bna dzia∏alnoÊç, na Zachodzie
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Wykorzystaç rozwiàzania
sprawdzone w innych krajach
Rozmowa z Teresà Markiewicz , wicedyrektorem ds. obs∏ugi projektów PO KL w DolnoÊlàskim Urz´dzie Pracy

Nowe formy wspierania osób marginalizowanych sà co prawda w Polsce coraz
powszechniejsze, ale nadal daleko nam do poziomu krajów zachodnioeuropej-
skich. Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç metoda streetworkingu, skierowana do osób
bezdomnych, która jest w Polsce stosowana sporadycznie, cz´sto przyjmuje
charakter okresowy, zale˝nie od tego, czy uda si´ pozyskaç Êrodki na ten cel.
W Wielkiej Brytanii lub w krajach skandynawskich streetworking ze swojà
wieloletnià tradycjà jest niezwykle popularny i wpisany wprost w prac´ socjalnà.
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przyjmuje ona form´ specjalizacji pracy
socjalnej. Og∏aszajàc konkurs, liczymy na to,
˝e dzi´ki realizowanym projektom uda si´
zaadaptowaç na naszym gruncie przynaj-
mniej cz´Êç rozwiàzaƒ sprawdzajàcych si´ 
w innych krajach.

Jakie kryteria wyboru projektów zosta∏y
zastosowane w og∏oszonym konkursie po-
nadnarodowym?

W obu og∏oszonych w sierpniu konkursach
ponadnarodowych obowiàzuje kryterium
dost´pu wskazujàce, ˝e projekt powinien
zak∏adaç realizacj´ minimum dwóch form
dzia∏aƒ kwalifikowalnych w ramach wspó∏-
pracy, w tym co najmniej wypracowanie
nowych rozwiàzaƒ lub adaptowanie roz-
wiàzaƒ wdro˝onych w innym kraju, a rezul-
tatem projektu musi byç opracowanie
modelu dzia∏ania, który zostanie wykorzys-
tany w Polsce. Kryterium to sprawi, ˝e 
na pozytywnà ocen´ b´dà mog∏y liczyç
tylko projekty wykraczajàce poza samà
wymian´ doÊwiadczeƒ, np. wy∏àcznie w formie
wizyt studyjnych.
Podczas oceny merytorycznej beneficjenci
mogà otrzymaç dodatkowe punkty strate-
giczne, jeÊli ich projekt b´dzie zak∏ada∏ kon-
tynuacj´ wspó∏pracy ponadnarodowej
nawiàzanej w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL bàdê innych pro-
gramów, funduszy czy projektów. Dzi´ki
zastosowaniu tego kryterium wi´ksze szanse
na otrzymanie dofinansowania majà pod-
mioty z doÊwiadczeniem w zakresie wspó∏-
pracy ponadnarodowej w dziedzinie obj´-
tej konkursem, co przyczyni si´ do zwi´k-
szenia efektywnoÊci wspó∏pracy ponad-
narodowej w ramach PO KL.

Jak du˝e jest zainteresowanie konkursem
wÊród projektodawców?

Dotychczas nasz urzàd nie og∏asza∏ konkur-
sów na wyodr´bnione projekty wspó∏pracy
ponadnarodowej, a tegoroczne sà pierwszy-
mi, jakie realizujemy od momentu roz-
pocz´cia wdra˝ania PO KL. W roku 2009
na konkursy innowacyjne z komponentem
ponadnarodowym og∏oszone w Priorytecie
VI i VIII PO KL z∏o˝ono ogó∏em 5 wnios-
ków, z czego podpisana zosta∏a jedna
umowa na projekt zak∏adajàcy realizacj´
dzia∏aƒ s∏u˝àcych wyd∏u˝eniu aktywnoÊci
zawodowej. Zainteresowanie udzia∏em 
w konkursach innowacyjnych w porówna-
niu z pozosta∏ymi konkursami jest niezbyt

du˝e. Wynika to zapewne z faktu, ˝e zasady
realizacji tego typu projektów sà o wiele
bardziej z∏o˝one, natomiast ryzyko realiza-
cji jest du˝o wy˝sze ni˝ w przypadku pro-
jektów standardowych. Wskazane jest
równie˝, aby beneficjent posiada∏ potencja∏
i doÊwiadczenie w prowadzeniu badaƒ,
poniewa˝ bezpoÊrednim celem projektu
jest przede wszystkim wypracowanie
nowej metody, a dopiero kolejnym krokiem
bezpoÊrednie wspieranie osób.
Niskie zainteresowanie tego typu konkur-
sami nie jest czymÊ charakterystycznym
wy∏àcznie dla naszego regionu. W wi´k-
szoÊci województw statystyki dotyczàce
liczby sk∏adanych wniosków kszta∏tujà si´
na podobnym poziomie. OczywiÊcie
cieszymy si´, ˝e uda∏o nam si´ podpisaç
umow´ na realizacj´ projektu innowa-
cyjnego z komponentem ponadnarodo-
wym, bo tego typu projekty wcià˝ sà rzad-
koÊcià w naszym kraju. JednoczeÊnie zdaje-
my sobie spraw´, ˝e mimo otoczenia
potencjalnych beneficjentów opiekà, nie ka˝dy
z nich z∏o˝y wniosek. W ostatecznoÊci za-
decyduje determinacja i gotowoÊç do pod-
j´cia wyzwania, jakim niewàtpliwie jest
realizacja takiego projektu. Z drugiej jednak
strony nagrodà mo˝e byç satysfakcja z wy-
pracowania i wdro˝enia nowatorskich
rozwiàzaƒ, których dotychczas nie reali-
zowano oraz które majà szersze oddzia∏y-
wanie ni˝ standardowe projekty szkole-
niowe.

Jakie przedsi´wzi´cia informacyjno-pro-
mocyjne podj´li Paƒstwo w celu zach´-
cenia potencjalnych projektodawców?

Przy promowaniu konkursów innowacyj-
nych i ponadnarodowych jest niezmiernie
istotne, aby dotrzeç do w∏aÊciwych adre-
satów i zapewniç im wsparcie meryto-
ryczne oraz kompleksowy zestaw informa-
cji. W tym celu, zanim zosta∏y og∏oszone
pierwsze konkursy, stworzyliÊmy baz´ pod-
miotów, które wykaza∏y zainteresowanie

powy˝szà tematykà. Ka˝dy podmiot, który
znalaz∏ si´ w bazie, na bie˝àco otrzymywa∏
aktualne informacje o zbli˝ajàcych si´ nabo-
rach na projekty, a tak˝e dokumenty nie-
zb´dne do przygotowania wniosku o dofi-
nansowanie.
Wa˝ne jest równie˝, aby kontakt z beneficjen-
tami nie ogranicza∏ si´ wy∏àcznie do spot-
kania informacyjnego. Nie nale˝y pozosta-
wiaç beneficjentów samym sobie w okre-
sie, kiedy pracujà nad wnioskiem, poniewa˝
to wtedy w∏aÊnie majà najwi´cej pytaƒ 
i wàtpliwoÊci. W odpowiedzi na tego typu
potrzeby pojawi∏ si´ pomys∏ na prze-
prowadzenie konsultacji indywidualnych
dla ka˝dego zainteresowanego beneficjenta.
W konsultacje te zaanga˝owani byli nie tylko
pracownicy naszego urz´du, ale tak˝e
przedstawiciele Regionalnych OÊrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, dzi´ki
czemu beneficjent móg∏ zasi´gnàç opinii
zarówno w kwestiach technicznych, doty-
czàcych np. stosowanych kryteriów kon-
kursowych, jak i merytorycznych, dotyczà-
cych konkretnych zapisów we wniosku.
Pomocny w zaplanowaniu dzia∏aƒ informa-
cyjnych i promocyjnych by∏ udzia∏ naszego
urz´du w grancie, którego liderem by∏
Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku.
Dzi´ki wspólnym spotkaniom przedstawi-
cieli Instytucji PoÊredniczàcych I i II stopnia
z ró˝nych województw mo˝liwa by∏a wy-
miana doÊwiadczeƒ oraz wspólne wypra-
cowanie dobrych praktyk m.in. w zakresie
informacji i promocji. Uczestnicy spotkaƒ
byli zgodni, ˝e promocja konkursów inno-
wacyjnych nie mo˝e si´ ograniczaç wy-
∏àcznie do wr´czenia ulotki czy opublikowa-
nia ar tyku∏u w prasie. Powinna byç bardziej
wszechstronna i ukierunkowana na odbior-
c´, który, z racji prowadzonej na co dzieƒ
dzia∏alnoÊci, mo˝e byç zainteresowany tego
typu konkursami. Istotne jest równie˝,
aby zach´caç do udzia∏u w konkursie ope-
rujàc j´zykiem korzyÊci, unikaç zaÊ – przy-
najmniej na samym poczàtku – „zasypywa-
nia” beneficjenta dokumentami i wytyczny-
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Podczas oceny merytorycznej beneficjenci mogà otrzymaç dodatkowe punkty
strategiczne, jeÊli ich projekt b´dzie zak∏ada∏ kontynuacj´ wspó∏pracy ponad-
narodowej nawiàzanej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
bàdê innych programów, funduszy czy projektów. Dzi´ki zastosowaniu tego
kryterium wi´ksze szanse na otrzymanie dofinansowania majà podmioty z doÊwiad-
czeniem w zakresie wspó∏pracy ponadnarodowej w dziedzinie obj´tej kon-
kursem, co przyczyni si´ do zwi´kszenia efektywnoÊci wspó∏pracy ponadnaro-
dowej w ramach PO KL.



mi, gdy˝ mo˝e to spowodowaç efekt
odwrotny od zamierzonego.

Jakie wàtpliwoÊci najcz´Êciej zg∏aszajà
wnioskodawcy zainteresowani realizacjà
projektów innowacyjnych oraz projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej?

Podstawowà kwestià w projektach innowa-
cyjnych jest trudnoÊç w zdefiniowaniu,
czym tak naprawd´ jest innowacyjnoÊç
oraz czy pomys∏, który zosta∏ opisany 
we wniosku, spe∏nia kryteria nowatorstwa.
Odpowiedê nigdy nie jest ∏atwa i wymaga
dobrej znajomoÊci dziedziny, w jakiej si´ po-
ruszamy, przeprowadzenia ró˝nego rodzaju
badaƒ, analiz i opracowania rapor tów.
W przypadku projektów ponadnarodo-
wych du˝ym wyzwaniem dla beneficjenta
wydaje si´ znalezienie takiego par tnera
zagranicznego, który dostrze˝e korzyÊci 
ze wspólnej realizacji projektów ponadna-
rodowych i na poczet tych korzyÊci zdecy-
duje si´ sfinansowaç cz´Êç projektu.

Jakà alokacj´ przewidujà Paƒstwo na pro-
jekty innowacyjne oraz projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej w roku 2011?

Alokacja przewidziana na konkursy inno-
wacyjne i ponadnarodowe og∏aszane przez
DolnoÊlàski Wojewódzki Urzàd Pracy 
w Priorytetach VI i VII PO KL b´dzie wy˝sza
o 10,5 mln z∏ ni˝ w 2010 roku i wyniesie
18,5 mln z∏, z czego na projekty innowacyj-
ne przeznaczymy 10 mln z∏, a na wyodr´b-
nione projekty wspó∏pracy ponadna-
rodowej 8,5 mln z∏. Tematyka konkursów
innowacyjnych b´dzie taka sama jak w roku
2010 – w Priorytecie VI dofinansowanie
b´dà mog∏y uzyskaç projekty zak∏adajàce
realizacj´ dzia∏aƒ s∏u˝àcych wyd∏u˝eniu
aktywnoÊci zawodowej, zaÊ w Priorytecie
VII – projekty, których celem b´dzie poszu-
kiwanie skutecznych metod zapewnienia
trwa∏oÊci funkcjonowania instytucji eko-
nomii spo∏ecznej.W konkursach ponadnaro-
dowych w Priorytecie VI b´dziemy przyj-

mowaç wnioski zak∏adajàce upowszechnia-
nie i promocj´ alternatywnych i elastycznych
form zatrudnienia oraz metod organizacji
pracy, a tak˝e rozwój dialogu, par tnerstwa
publiczno-spo∏ecznego i wspó∏pracy na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich na poziomie
regionalnym i lokalnym. W Priorytecie VII
wspó∏praca ponadnarodowa powinna do-
tyczyç rozwoju nowych form i metod
wsparcia indywidualnego i Êrodowiskowe-
go na rzecz integracji zawodowej i spo∏ecz-
nej. Tematyka konkursów si´ nie zmienia,
poniewa˝ wspomniane dzia∏ania sà nadal
istotne z punktu widzenia kierunków roz-
woju naszego województwa.

Jak Pani ocenia rok 2010 pod wzgl´dem
realizacji projektów innowacyjnych i pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej?

W jedynym projekcie innowacyjnym w naszym
regionie zakoƒczy∏ si´ etap przygotowaw-
czy. Beneficjent przeprowadzi∏ badania
wÊród przedsi´biorców i pracowników 
z grupy wiekowej 50+, odby∏y si´ pierwsze
wizyty studyjne u par tnerów zagranicz-
nych. W efekcie lider projektu przedstawi∏
wst´pnà wersj´ produktu, jakim jest „Kom-
pleksowy model aktywizacji osób 50+”,
a tak˝e strategi´ wdra˝ania projektu, która
b´dzie opiniowana przez Regionalnà Sieç
Tematycznà. To od tej opinii b´dà zale˝a∏y
dalsze losy projektu.
JeÊli chodzi o og∏oszone konkursy, to oczy-
wiÊcie liczymy na to, ˝e jeszcze w tym roku
podpiszemy kolejne umowy. Widzimy ju˝
pewien post´p, gdy˝ w czterech konkur-
sach og∏oszonych przez nasz urzàd do koƒca
paêdziernika z∏o˝onych zosta∏o 15 wnios-
ków, z czego 12 na konkursy innowacyjne
w Priorytecie VI i VII i 3 wnioski na konkurs
ponadnarodowy w Priorytecie VI. •

Rozmawia∏

Wojciech Wojnowski
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Wa˝ne jest równie˝, aby kontakt z beneficjentami nie ogranicza∏ si´ wy∏àcznie
do spotkania informacyjnego. Nie nale˝y pozostawiaç beneficjentów samym
sobie w okresie, kiedy pracujà nad wnioskiem, poniewa˝ to wtedy w∏aÊnie majà
najwi´cej pytaƒ i wàtpliwoÊci. (…) Istotne jest równie˝, aby zach´caç 
do udzia∏u w konkursie operujàc j´zykiem korzyÊci, unikaç zaÊ – przynajmniej
na samym poczàtku – „zasypywania” beneficjenta dokumentami i wytycznymi,
gdy˝ mo˝e to spowodowaç efekt odwrotny od zamierzonego.
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W dniach 13–14 paêdziernika 2010 roku w Pradze odby∏o
si´ pierwsze z cyklu zaplanowanych seminariów dla Ponad-
narodowych Punktów Kontaktowych, organizowanych
pod egidà Sieci ds. Wspó∏pracy Ponadnarodowej w ramach
EFS, rozpoczynajàce dyskusj´ na temat usprawnienia
funkcjonowania wspó∏pracy ponadnarodowej realizowa-
nej w ramach poszczególnych programów operacyjnych 
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Organiza-
torzy w ciàgu dwóch dni seminarium, powiàzanego 
z warsztatami, zaprezentowali dotychczasowe osiàgni´cia
Sieci oraz przedstawili plany na najbli˝szà przysz∏oÊç,
majàce Êcis∏y zwiàzek z kolejnà perspektywà finansowà
Unii Europejskiej oraz strategià „Europa 2020”. 
W pierwszej kolejnoÊci zaj´to si´ powsta∏à stosunkowo
niedawno stronà internetowà (www.transnationality.eu),
stanowiàcà g∏ównà platform´ wymiany informacji i do-
Êwiadczeƒ pomi´dzy poszczególnymi krajami w zakresie
wspó∏pracy ponadnarodowej. Omówiono szczegó∏owo 
jej funkcjonalnoÊç i struktur´. Kolejnym bardzo istotnym
narz´dziem wspierajàcym wspó∏prac´ ponadnarodowà, 
o którym dyskutowano podczas seminarium, jest kalen-
darz og∏aszanych konkursów, którego najwa˝niejszà
funkcjà jest skoordynowanie dost´pu do og∏oszeƒ kon-
kursowych. Do tej pory nie uda∏o si´ tego osiàgnàç 
na szczeblu unijnym, zatem Sieç, poprzez narz´dzia
umieszczone na stronie internetowej, b´dzie wspieraç
dzia∏ania poszczególnych krajów w tej dziedzinie.
W celu usprawnienia wspó∏pracy ponadnarodowej prze-
prowadzono wÊród paƒstw cz∏onkowskich tzw. baseline

study, czyli studium bazowe (dost´pne w wersji angielskiej
na stronie www.transnationality.eu), które mia∏o na celu
prezentacj´ obecnego stanu wspó∏pracy ponadnarodowej
oraz okreÊlenie najwa˝niejszych wskazaƒ na przysz∏oÊç.

Sà to nast´pujàce wskazania:
r Wspó∏praca ponadnarodowa powinna byç wdra˝ana 

w kolejnym okresie programowania.
r Nale˝y zastosowaç wspólne zasady wdra˝ania wspó∏-

pracy ponadnarodowej (ang. common framework).
r Wspó∏praca ponadnarodowa powinna byç ukierunko-

wana na zdefiniowanà, ograniczonà liczb´ tematów
i/lub dzia∏aƒ, co b´dzie efektywniejszym sposobem
wdra˝ania projektów ni˝ podejÊcie horyzontalne.

r Zgromadzono ju˝ dostatecznie du˝o dobrych praktyk,
aby paƒstwa cz∏onkowskie mog∏y si´ nimi dzieliç 
w wi´kszym ni˝ obecnie stopniu.

r Bardziej ni˝ dotychczas powinno si´ promowaç wartoÊç
dodanà wspó∏pracy ponadnarodowej.

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi wnioskami 
ze studium stwierdzono tak˝e koniecznoÊç uzupe∏nienia tego
dokumentu o kwestie dotyczàce:
r wyjaÊnienia, dlaczego niektóre kraje, mimo deklaracji 

zapisanych w programach operacyjnych, wcià˝ nie pro-
wadzà wspó∏pracy ponadnarodowej; 

r zdefiniowania roli Unii Europejskiej, paƒstw cz∏onkow-
skich i Sieci w koordynacji wspó∏pracy ponadnaro-
dowej;

r politycznego wspierania tej wspó∏pracy.

Uczestnicy spotkania podkreÊlali, ˝e mimo i˝ wsparcie po-
lityczne nie jest najwa˝niejszym czynnikiem przy wdra˝a-
niu wspó∏pracy ponadnarodowej, to jednak bez takiego
wsparcia bardzo trudno jest realizowaç z powodzeniem
tego typu projekty. Zwrócono równie˝ uwag´ na koniecz-
noÊç uÊwiadamiania decydentom idei wartoÊci dodanej
wspó∏pracy ponadnarodowej oraz korzyÊci, jakie wynikajà f

Sieç ds. Wspó∏pracy Ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (Learning Net-
work on Transnational Cooperation in ESF) funkcjonuje od grudnia 2009 roku. Przewodzà jej Czechy,
a ich partnerami sà: Francja,Wielka Brytania, Niemcy, Grecja, S∏owenia, Hiszpania, Szwecja oraz Polska.
Nadrz´dnym celem tej Sieci jest edukacja i podnoszenie umiej´tnoÊci osób zarzàdzajàcych programa-
mi EFS, aby zapewniç efektywne wdra˝anie i promocj´ wspó∏pracy ponadnarodowej. Realizacja tego
celu odbywa si´ poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk, rozwój nowych narz´dzi i procedur
s∏u˝àcych wspó∏pracy ponadnarodowej oraz promowanie idei wspó∏pracy.

Usprawniç wspó∏prac´ 
ponadnarodowà
Spotkanie Sieci ds. Wspó∏pracy Ponadnarodowej w ramach EFS
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z niej dla kraju. Te wszystkie dyskusje prze∏o˝y∏y si´
nast´pnie na trzy warsztaty tematyczne. Szczegó∏owe
informacje na temat warsztatów znajdujà si´ na stronie
internetowej www.transnationality.eu, przedstawiamy
tylko najwa˝niejsze wnioski sformu∏owane podczas
poszczególnych sesji.
Warsztat A skupia∏ si´ przede wszystkim na wyborze
tematów i dzia∏aƒ wspó∏pracy ponadnarodowej oraz do-
brych praktykach. Uczestnicy tego warsztatu sformu-
∏owali nast´pujàce wnioski:
r Wybór tematów projektów ponadnarodowych powinien

byç oparty na zastosowaniu metody „oddolnego” 
ich ustalania, poprzez zaanga˝owanie od poczàtku
ró˝nych aktorów lokalnych i regionalnych, pochodzà-
cych nie tylko z sektora publicznego.

r Wybierajàc poszczególne tematy projektów, nale˝y
stosowaç procedury sprawdzajàce, uniemo˝liwiajàce
podwójne finansowanie tych samych lub bardzo podob-
nych zadaƒ z ró˝nych programów operacyjnych.

r Trzeba zwracaç uwag´ na jakoÊç dzia∏aƒ realizowanych
w ramach projektów wspó∏pracy ponadnarodowej.
Trzeba znaleêç równowag´ mi´dzy prostymi dzia∏ania-
mi typu wizyta studyjna czy wymiana osób, a projektami
o skomplikowanym charakterze. Wybór dzia∏aƒ w ramach
projektu powinien si´ opieraç na planowanych do osiàg-
ni´cia rezultatach.

Druga cz´Êç warsztatu A dotyczy∏a identyfikowania 
dobrych praktyk w projektach. Uczestnicy uznali za bardzo
istotne gromadzenie przez poszczególne kraje dobrych
praktyk oraz dzielenie si´ nimi. W tym celu zapropo-
nowano nawet schemat tzw. fiszki projektowej, którà
poszczególne kraje b´dà sukcesywnie wype∏niaç i za-
mieszczaç na stronie transnationality.eu. Istotnà kwestià
poruszanà podczas warsztatu by∏a mo˝liwoÊç przeno-
szenia/adaptowania dobrej praktyki w innych krajach, aby
jà wykorzystaç na poziomie ponadnarodowym, a nie tylko
lokalnym lub krajowym.
Warsztat B dotyczy∏ wyboru projektów do realizacji oraz
identyfikowania i budowania partnerstw ponadnarodo-
wych. Ustalono, m.in. ˝e dla poprawienia komunikacji
wa˝ne jest przede wszystkim jednoznaczne rozumienie
poj´ç „wspó∏praca ponadnarodowa”, „dzia∏anie” czy „temat”
albo wyjaÊnienie definicji stosowanych w poszczególnych
krajach. Poza tym podkreÊlono koniecznoÊç szerszego
upowszechnienia poj´cia wartoÊci dodanej wÊród decy-
dentów, gdy˝ ma to podstawowe znaczenie dla po-
wodzenia realizacji projektów wspó∏pracy ponadnarodowej.
Uczestnicy warsztatu postulowali tak˝e, aby w odniesieniu
do dobrych praktyk nie zamykaç si´ wy∏àcznie w Programie
Operacyjnym Kapita∏ Ludzki, ale szukaç tak˝e przyk∏a-
dów wÊród innych programów, takich jak m.in. INTERREG,
poniewa˝ doÊwiadczenia poszczególnych krajów jedno-
znacznie wskazujà, ˝e dedykowane struktury wsparcia,
powo∏ane do wspomagania wdra˝ania wspó∏pracy ponad-
narodowej sà o wiele efektywniejsze i aktywniejsze 
w komunikacji mi´dzy projektodawcami, a tak˝e w poszu-
kiwaniu partnerów.

Uczestnicy warsztatu C zajmowali si´ kolejnym okresem
programowania oraz zagadnieniem jednolitych ogólnych
zasad dotyczàcych og∏aszania konkursów na projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej. Zastanawiano si´ nad mo˝liwoÊ-
cià zsynchronizowania konkursów na szczeblu europej-
skim. Mówiono równie˝ o koniecznoÊci podejÊcia „tema-
tycznego” do kolejnych projektów, zgodnego ze strategià
„Europa 2020”. Poruszono kwesti´ ogólnej koordynacji
projektów i wspólnych podstawowych zasad wdra˝ania.
Zwrócono uwag´ na koniecznoÊç uwypuklenia w przysz-
∏ym okresie programowania na forum europejskim kwestii
wartoÊci dodanej. PodkreÊlono, ˝e wspó∏praca ponadnaro-
dowa to nie tylko cele i rezultaty, ale tak˝e proces inno-
wacyjny, który prowadzi do osiàgni´cia okreÊlonych rezul-
tatów. W takim rozumieniu innowacja stanowi dobrà prak-
tyk´ poprzez osiàgni´te rezultaty. 
W podsumowaniu wszystkich sesji uczestnicy próbowali
wyciàgnàç z nich wspólne wnioski na przysz∏oÊç. Zwróco-
no uwag´ na koniecznoÊç aktualizacji informacji na porta-
lu www.transnationality.eu, a tak˝e opracowywania do niego
materia∏ów w postaci tzw. flash news czy newsletterów.
Ponadto na podstawie wniosków z poszczególnych sesji
ustalono, ˝e nale˝y opracowaç kolejne dokumenty (working

papers), poÊwi´cone m.in.:
r promowaniu wspó∏pracy ponadnarodowej;
r wyborowi tematów i dzia∏aƒ wspó∏pracy 

ponadnarodowej;
r wyborowi projektów wspó∏pracy ponadnarodowej;
r budowaniu partnerstw ponadnarodowych;
r wydatkom kwalifikowalnym;
r projektowaniu, przeprowadzaniu i koordynacji

konkursów na projekty wspó∏pracy ponadnarodowej;
r monitorowaniu projektów wspó∏pracy ponadnarodowej;
r wdra˝aniu wspó∏pracy ponadnarodowej w kolejnym

okresie programowania.

Wy˝ej wymienione dokumenty b´dà w najbli˝szych mie-
siàcach opracowywane przez poszczególnych cz∏onków
Sieci oraz publikowane na portalu Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej (www.kiw-pokl.org.pl). 
W podsumowaniu seminarium ponownie podkreÊlono naj-
wa˝niejsze kwestie wymagajàce dalszej dyskusji, tj. potrzeb´
upowszechnienia znaczenia wartoÊci dodanej oraz koniecz-
noÊç przygotowania wspólnych – ale elastycznych – zasad
wspó∏pracy ponadnarodowej. Sprawy te b´dà przed-
miotem dalszych opracowaƒ oraz kolejnych spotkaƒ Sieci,
o których b´dziemy na bie˝àco informowaç. •

Opracowa∏

Maciej Jamrozik 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca
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Krajowy OÊrodek Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego powsta∏ 2002 roku, czyli zanim
jeszcze weszliÊmy do struktur Unii
Europejskiej. To oznacza, ˝e odgrywa
istotnà rol´ w ca∏ym systemie wdra˝ania
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
w Polsce. Jakie najwa˝niejsze zadania i ini-
cjatywy ma do realizacji KOEFS w per-
spektywie finansowej 2007–2013?

Rolà Krajowego
OÊrodka EFS jest
wspieranie poten-
cjalnych projekto-
dawców w przy-
gotowywaniu wy-
sokiej jakoÊci pro-
jektów/wniosków
odpowiadajàcych
na potrzeby spo-

∏eczne i lokalne oraz efektywnie przyczynia-
jàcych si´ do rozwiàzywania problemów
spo∏ecznych. Realizujàc ten cel, KOEFS
koordynuje i rozwija sieç Regionalnych
OÊrodków EFS, wzmacnia wspó∏prac´
mi´dzy Instytucjami PoÊredniczàcymi i Re-
gionalnymi OÊrodkami EFS oraz wspomaga
je w podejmowaniu inicjatyw na rzecz

rozwoju lokalnego i aktywizacji Êrodowisk
lokalnych. Krajowy OÊrodek EFS wspiera
system wdra˝ania Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego w Polsce. Ponadto obejmuje
wsparciem pracowników Punktów Informa-
cyjnych PO KL. Zadania KOEFS koncentrujà
si´ wokó∏ tych dwóch sieci.

KOEFS od pó∏tora roku funkcjonuje 
w strukturze Centrum Projektów Euro-
pejskich. Jak Pani Naczelnik ocenia ten
okres dla Krajowego OÊrodka EFS? Czy ta
zmiana przynios∏a wymierne korzyÊci dla
procesu wdra˝ania PO KL i koordynowa-
nia prac sieci Regionalnych OÊrodków
EFS? Jakie innowacyjne zmiany wpro-
wadzili Paƒstwo w strukturze?

Zakres zadaƒ Krajowego OÊrodka EFS
znacznie si´ zwi´kszy∏ w tym okresie. Dzia-
∏amy zarówno na rzecz pracowników Regio-
nalnych OÊrodków EFS, jak i pracowników
Punktów Informacyjnych PO KL. Oferuje-
my tym instytucjom szereg us∏ug: eduka-
cyjnych, promocyjnych, informacyjnych,
weryfikujàcych, ewaluacyjnych. Dzi´ki temu
wsparciu obs∏uga projektodawców PO KL
staje si´ coraz lepsza i efektywniejsza.

Ma to niewàtpliwie wp∏yw na popraw´
wdra˝ania PO KL. Obecnie w Krajowym
OÊrodku EFS funkcjonujà trzy zespo∏y:
ds. Regionalnych OÊrodków EFS, ds. szkoleƒ
i doradztwa oraz ds. informacji. Zespo∏y
pracujà zadaniowo, nastawione sà na efekty
i wspó∏prac´. Za wykonanie danego zada-
nia odpowiada ca∏y zespó∏. Ma to szcze-
gólne znaczenie, poniewa˝ znaczna cz´Êç
realizowanych zadaƒ nie ma charakteru
powtarzalnego, a ich wykonanie wymaga
zaanga˝owania kilku pracowników.

Podejmujà Paƒstwo tak˝e dzia∏ania infor-
macyjno-promocyjne…

Dzia∏ania informacyjno-promocyjne skupia-
jà si´ zarówno wokó∏ PO KL, jak i prac sieci
ROEFS. W ramach promocji PO KL Krajo-
wy OÊrodek EFS obs∏uguje infolini´ PO KL,
prowadzi konkursy promujàce EFS, wspó∏-
uczestniczy w wydarzeniach promocyjnych
organizowanych zarówno przez Instytucj´
Zarzàdzajàcà, Instytucje PoÊredniczàce,
jak i Regionalne OÊrodki EFS. W ramach
dzia∏aƒ na rzecz sieci ROEFS na rok 2011
planuje si´ przeprowadzenie spójnej kam-
panii informacyjno-promocyjnej, uwzgl´d-

Krajowy OÊrodek 
Europejskiego 
Funduszu Spo∏ecznego
Centrum Projektów Europejskich 

f

W sta∏ej rubryce poÊwi´czonej Krajowemu OÊrodkowi Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego prezentujemy
rozmow´ z Izabelà Grabowskà, naczelnikiem tej instytucji
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niajàcej ró˝ne kana∏y przekazu, dosto-
sowane regionalnie. Ponadto KOEFS organi-
zuje doroczne konferencje na rzecz akty-
wizacji i rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnych,
podczas których podejmowane sà kwestie
merytoryczne zwiàzane z obszarami wspar-
cia EFS, a tak˝e, wspólnie ze Stowarzysze-
niem Centrum Wspierania AktywnoÊci
Lokalnej CAL, przygotowuje konkurs na ani-
matora spo∏ecznego im. Heleny Radliƒskiej.

Jako instytucja koordynujàca prace Re-
gionalnych OÊrodków muszà Paƒstwo
dbaç o wysokà jakoÊç Êwiadczonych us∏ug
w regionach. Jak przebiega taka wery-
fikacja i czy ocena nie rodzi konfliktów 
z pracownikami ROEFS? Jak reagujà na pro-
ponowane przez Paƒstwa zmiany? 

Weryfikacja dokonywana jest na podstawie
„Standardów dzia∏ania sieci Regionalnych
OÊrodków EFS”. Proces weryfikacji jest
wieloetapowy i sk∏ada si´ z monitoringu
klientów, rozmów z pracownikami na temat
realizowanych przez nich dzia∏aƒ, moni-
toringu stron internetowych, a tak˝e kon-
troli przestrzegania zasad kodeksu etycz-
nego Sieci oraz weryfikacji dokumentacji 
z realizacji dzia∏aƒ w siedzibie OÊrodka.
Ponadto raz do roku przeprowadzane jest
przez wykonawc´ zewn´trznego, na zlece-
nie Krajowego OÊrodka EFS, badanie typu
„tajemniczy klient” jako sta∏y element sys-
temu weryfikacji. Dzia∏ania weryfikacyjne
prowadzone sà na wielu p∏aszczyznach,
tak aby zapewniç jak najbardziej obiektywnà
ocen´ OÊrodka. Procesowi weryfikacji pod-
legajà tak˝e kluczowi pracownicy Regional-
nych OÊrodków EFS. Ka˝dy z nich prze-
chodzi test wiedzy oraz podlega badaniu
kompetencji prowadzonemu metodà Develop-
ment Center. Dzia∏ania weryfikacyjne po-
wodujà pewien opór wÊród podmiotów
podlegajàcych temu procesowi, jest to
naturalne. Jednak staramy si´, aby w proces
aktualizacji standardów, które podlegajà
weryfikacji, zaanga˝owane by∏y wszystkie
strony: Regionalne OÊrodki EFS, Instytucje
PoÊredniczàce, które rozliczajà OÊrodki,

oraz Instytucja Zarzàdzajàca. Tylko w ten
sposób wdra˝anie standardów b´dzie efek-
tywne. Ponadto Krajowy OÊrodek EFS
stworzy∏ system wsparcia Sieci: od kom-
pleksowych programów szkoleniowych,
które planujemy rozszerzyç o innowacyjne
formy (np. szkolenia typu webcast), poprzez
ró˝nego typu platformy wymiany informa-
cji w Sieci, np. cykliczne spotkania, warszta-
ty, grupy robocze, ekstranet, itp. Wa˝nà
kwestià jest tak˝e integracja Sieci i wspie-
ranie jej spójnoÊci. W tej dziedzinie
prowadzimy wiele dzia∏aƒ – od organizo-
wania spotkaƒ, a˝ po planowany na rok
2011 zadaniowy projekt integracyjny, pole-
gajàcy na wspólnej realizacji niewielkich
dzia∏aƒ o charakterze informacyjno-promo-
cyjnym przez instytucje realizujàce PO KL
w danym regionie. Nasze dzia∏ania tworzà
spójnà koncepcj´ wsparcia i koordynacji
Regionalnych OÊrodków EFS. OczywiÊcie,
dzia∏ania te poddajemy procesom ewaluacji
wewn´trznej i zewn´trznej, tak aby w przysz-
∏oÊci by∏y one skuteczniejsze.

W Centrum Projektów Europejskich
funkcjonuje równie˝ Krajowa Instytucja
Wspomagajàca PO KL, odpowiedzialna 
za pomoc przy projektach innowacyjnych
i projektach wspó∏pracy ponadnarodowej.
Jakie znaczenie dla wdra˝ania PO KL ma
ulokowanie dwóch podmiotów wspierajà-
cych PO KL w Centrum? 

Krajowy OÊrodek EFS wspó∏pracuje z inny-
mi instytucjami, w tym z komórkami orga-
nizacyjnymi Centrum Projektów Europej-
skich (Krajowà Instytucjà Wspomagajàcà
oraz Centralnym Punktem Informacyjnym),
które równie˝ zajmujà si´ Europejskim
Funduszem Spo∏ecznym, w celu zapew-
nienia przep∏ywu informacji oraz komple-
mentarnoÊci i efektywnoÊci podejmowa-
nych dzia∏aƒ. Przedstawiciele Krajowego
OÊrodka EFS spotykajà si´ raz w miesiàcu 
z przedstawicielami KIW oraz CPI w celu
omówienia wspólnych problemów i dobrych
praktyk oraz wykorzystania potencja∏u
Regionalnych OÊrodków EFS w obszarze

m.in. projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej realizowa-
nych w ramach PO KL oraz dzia∏aƒ infor-
macyjno-promocyjnych.

Projekty innowacyjne i projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej sà bardziej z∏o-
˝one, a przez to trudniejsze w realizacji
ni˝ projekty standardowe PO KL. W jaki
sposób Regionalne OÊrodki EFS wspierajà
wnioskodawców tych projektów? 

Pracownicy Regionalnych OÊrodków EFS
przechodzà szkolenia organizowane przez
KIW w zakresie projektów innowacyjnych 
i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej.
Przedsi´wzi´cia tego typu sà bardziej
skomplikowane i z tego wzgl´du pomoc
OÊrodków jest szczególnie cenna, zarówno
w zach´caniu instytucji do ich realizacji,
jak i wsparcia w zakresie procesu sk∏adania
wniosków na konkursy i realizacji projek-
tów.

Jakie sà plany Krajowego OÊrodka EFS 
na przysz∏y rok?

W 2011 roku planujemy kontynuowanie
dotychczasowych dzia∏aƒ. B´dzie to przede
wszystkim praca z Regionalnymi OÊrodka-
mi EFS: weryfikacja OÊrodków i personelu
poprzez testy i badanie kompetencji, wspar-
cie szkoleniowe, kampania promujàca Regio-
nalne OÊrodki, dzia∏ania wspierajàce wymia-
n´ doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk po-
mi´dzy OÊrodkami, Instytucjami PoÊredni-
czàcymi oraz Punktami Informacyjnymi PO KL.
B´dzie to równie˝ rok intensywnej pracy 
z Punktami Informacyjnymi PO KL, polega-
jàcej na udzielaniu im kompleksowego
wsparcia. Zamierzamy tak˝e kontynuowaç
dzia∏ania promujàce EFS we wspó∏pracy 
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Projekty innowacyjne i projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej realizowane w ramach
Priorytetu V „Dobre rzàdzenie” PO KL
mogà mieç istotny wp∏yw na wypraco-
wanie nowych regulacji prawnych. Czy sys-
tem stanowienia prawa w Polsce jest doÊç
dobry, czy jednak wymaga sta∏ej moderni-
zacji?

W trakcie przygotowaƒ do projektu zidenty-
fikowaliÊmy obszary, które naszym zdaniem
wymagajà wsparcia. Na niedoskona∏oÊci 
w zakresie rzetelnej analizy iloÊciowej
kosztów i korzyÊci proponowanych zmian
wskazuje zw∏aszcza doÊwiadczenie dotych-
czasowego funkcjonowania ocen skutków
regulacji propozycji legislacyjnych, a tak˝e
analiz efektów publicznych projektów
inwestycyjnych. NieefektywnoÊç tej kluczo-
wej cz´Êci systemu Oceny Skutków Regu-
lacji (OSR) wynika z niedost´pnoÊci
narz´dzi, które wychodzi∏yby poza istnie-
jàce obecnie wskazówki dotyczàce metod
opracowywania analiz kosztów i korzyÊci,
a które w sposób przyjazny dla u˝ytkownika
umo˝liwia∏yby zbadanie i pokazanie w kate-

goriach iloÊciowych wp∏ywu zmian np. na sek-
tor finansów publicznych lub rynek pracy.

Fundacja Naukowa Instytut Badaƒ Struk-
turalnych jest realizatorem projektu „Sys-
tem Wspierania Oceny Regulacji i Decyzji
Inwestycyjnych – iSWORD”. Skàd pomys∏
na ten projekt?

Misjà Instytutu Badaƒ Strukturalnych jest
prowadzenie i wspieranie badaƒ, które wp∏y-
wajà na zwi´kszenie innowacyjnoÊci i kon-
kurencyjnoÊci gospodarki. Fundacja inspiru-
je i prowadzi prace naukowo-badawcze 
z zakresu ekonomii, matematyki, metod
informatycznych i iloÊciowych oraz nauk
spo∏ecznych. Nasza dzia∏alnoÊç jest nakie-
rowana na promowanie umiej´tnoÊci stoso-
wania wyników badaƒ naukowych w prak-
tycznej polityce spo∏eczno-gospodarczej 
na szczeblu centralnym, regionalnym i lokal-
nym. Z tego wzgl´du w sposób szczególny
anga˝ujemy si´ w tworzenie i rozpowszech-
nianie narz´dzi analitycznych oraz modeli
ekonomicznych s∏u˝àcych do oceny pro-
cesów gospodarczych i przewidywania wp∏y-

wu interwencji publicznej na gospodark´.
Wsparcie nowymi rozwiàzaniami (narz´-
dziami) systemu oceny regulacji by∏o natu-
ralnà konsekwencjà.

Jaki jest cel projektu i do kogo jest
skierowany?

G∏ównym celem projektu jest poprawa
jakoÊci stanowionego prawa i budowa
narz´dzi wspierajàcych uprawianie polityki
w oparciu o dowody. Odbiorcami wypra-
cowanych narz´dzi b´dà przede wszystkim
pracownicy administracji publicznej, zaan-
ga˝owani w proces legislacyjny i proces
planowania inwestycji.

Jakie s∏aboÊci dotychczasowego systemu
zosta∏y przez Paƒstwa zdiagnozowane?

Analizujàc regulacje prawne i oceny ich wp∏y-
wu (zw∏aszcza iloÊciowe), zapoznaliÊmy si´ 
z powstajàcymi aktami prawnymi i przygo-
towywanymi do nich OSR, a tak˝e z istnie-
jàcymi dokumentami, podr´cznikami i wska-
zówkami na temat ich opracowywania.

Chcemy poprawiç jakoÊç 
stanowionego prawa 

O projekcie „System Wspierania Oceny Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD” opowiadajà dr Iga Magda
– koordynator merytoryczny projektu oraz Joanna Pospieszyƒska-Burzyƒska – koordynator administracyjny 
z Fundacji Naukowej Instytut Badaƒ Strukturalnych
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RozmawialiÊmy równie˝ z przedstawicielami
administracji odpowiedzialnymi za opracowy-
wanie i szacowanie skutków regulacji.

Jakie innowacyjne rozwiàzania zostanà
wypracowane?

W ramach projektu zostanie wypracowany
i wdro˝ony zestaw narz´dzi, które pozwolà
na iloÊciowà analiz´ kosztów i korzyÊci pro-
jektowanych zmian regulacyjnych. Narz´-
dzia te b´dà opar te na solidnych pod-
stawach mikroekonomicznych i makroeko-
nomicznych. Wi´kszoÊç z nich b´dzie mieç
charakter aplikacji (zewn´trznych lub na-
k∏adek programistycznych/zestawów makro)
bàdê baz danych wspomagajàcych prze-
liczanie dostarczanych informacji na szaco-
wane wielkoÊci wp∏ywu. Powstanie równie˝
zestaw wskazówek, opracowanych w formie
podr´cznika, pokazujàcych, jak skutecznie
wykorzystywaç te narz´dzia do celów prak-
tycznych. Narz´dzia b´dà dost´pne na por-
talu internetowym, a docelowi u˝ytkownicy
zostanà przeszkoleni w zakresie ich wyko-
rzystywania.

Projekt jest bardzo ciekawy i sam ch´tnie
si´ zapoznam z rezultatem koƒcowym.
Istotnym elementem jest tak˝e to, ˝e do pro-
jektu zaanga˝owali Paƒstwo partnera 
z Niemiec (Environmental Policy Research
Centre, Freie Universität Berlin). Dlacze-
go akurat ten partner?

Centrum Badaƒ nad Politykà Ârodowisko-
wà dzia∏ajàce przy Wolnym Uniwersytecie
w Berlinie ma d∏ugie doÊwiadczenie 
w rozwoju narz´dzi wspierajàcych Oceny
Skutków Regulacji. We wspó∏pracy z nie-
mieckim Ministerstwem ds. Ochrony Kon-
sumenta i Rolnictwa rozwinà∏ i przetesto-
wa∏ narz´dzie szacujàce skutki zrównowa˝o-
nego rozwoju. By∏ tak˝e liderem w projek-
cie Komisji Europejskiej. Korzystanie z takich
doÊwiadczeƒ i przeniesienie ich na polski
grunt mo˝e jedynie usprawniç nasz system
ocen.

Jak przebiega wspó∏praca z partnerem za-
granicznym przy projekcie innowacyjnym?

Praca z par tnerem zagranicznym to przede
wszystkim sta∏y kontakt mailowy i telefo-
niczny, a tak˝e spotkania robocze, podczas
których mo˝emy wymieniç si´ wiedzà, prze-
dyskutowaç wzajemne oczekiwania czy ustaliç
roboczy harmonogram prac.

Czy projekt by∏ wspólnà inicjatywà, czy tylko
chcà Paƒstwo implementowaç pewne roz-
wiàzania wypracowane przez partnera?

Charakter projektu i forma jego finansowa-
nia narzuca pewien rygor. Pojawi∏ si´
konkurs, zdecydowaliÊmy o przygotowaniu
projektu, zacz´liÊmy pracowaç nad kon-
cepcjà. Rozes∏aliÊmy zapytania do poten-
cjalnych par tnerów. Environmental Policy
Research Centre Freie Universität Berlin
by∏ jednym z tych, który odpowiedzia∏,
a wspó∏praca zosta∏a sformalizowana.

Wspó∏praca obu instytucji skupi si´ na opra-
cowaniu instrumentu, który b´dzie oce-
nia∏ skutki regulacji w dziedzinie ochrony
Êrodowiska w Polsce w oparciu o transfer
wiedzy od partnera. Ochrona Êrodowiska
to jedna z wa˝niejszych polityk Unii Euro-
pejskiej…

Zagadnienia ochrony Êrodowiska sà istot-
nym wzywaniem zarówno dla Polski, jak 
i dla dzia∏aƒ prowadzonych na forum Unii
Europejskiej. Ocena oddzia∏ywania regulacji
na Êrodowisko jest natomiast jednym 
z podstawowych narz´dzi zarzàdzania ochronà
Êrodowiska w procesach rozwoju. Naszym
celem jest wsparcie decydentów w tej
dziedzinie, dzi´ki czemu b´dà oni mogli
lepiej oceniç koszty oraz korzyÊci podejmo-
wanych dzia∏aƒ inwestycyjnych i regulacyj-
nych.

Projekty innowacyjne, a tym bardziej pro-
jekty wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL
nie sà ∏atwe do realizacji. Jak zatem nale˝y
si´ przygotowaç, aby projekt zakoƒczy∏
si´ sukcesem? 

Bardzo istotne jest w∏aÊciwe zidentyfiko-
wanie ryzyk projektu, kamieni milowych,
Êcie˝ki krytycznej i Êrodków zaradczych. Naj-
wa˝niejsza jest jednak dobra kadra do reali-
zacji projektu. O jego sukcesie przesàdza
bowiem jakoÊç tzw. kapita∏u ludzkiego, czyli
– mówiàc precyzyjniej – kompetentni 
i zaanga˝owani pracownicy. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Czy celem projektu „Ministerstwa Uczàce
Si´ (MUS)” jest udoskonalenie systemu
kszta∏cenia pracowników administracji?

Termin „organizacyjne
uczenie si´” interpre-
tujemy du˝o szerzej
ni˝ tylko „kszta∏cenie
osób”. W projekcie
b´dziemy badaç i wspie-
raç procesy zdobywa-
nia wiedzy przez urz´d-
ników, uczenia si´

ca∏ych zespo∏ów oraz mechanizmy gro-
madzenia i wykorzystywania informacji 
na poziomie depar tamentów i ministerstw.
Wszystkie te dzia∏ania cz´sto sà okreÊlane
jako „zarzàdzanie wiedzà”. W naszym pro-
jekcie zamierzamy wspomóc ministerstwa 
i ich pracowników w procesach wykorzysty-
wania wiedzy w codziennej pracy – za-
równo w dzia∏aniach o charakterze opera-
cyjnym, jak i w dzia∏aniach strategicznych.
Patrzàc na t´ kwesti´ szerzej, mo˝na stwier-
dziç, ˝e podstawowym elementem spraw-
nego paƒstwa jest efektywna administracja,
zdolna do szybkiej adaptacji do nowych
warunków i skutecznej reakcji na pojawia-
jàce si´ wyzwania spo∏eczno-gospodarcze.
Âwiatowa literatura poÊwi´cona tej tema-
tyce, a tak˝e mi´dzynarodowa praktyka
zarzàdzania dowodzà, ˝e zdolnoÊci tego
rodzaju sà determinowane w∏aÊnie umie-
j´tnoÊcià „systemowego uczenia si´” orga-

nizacji publicznych. Co wi´cej, efektywne
procesy i mechanizmy uczenia si´ organiza-
cji sà podstawà budowania polityk publicz-
nych „w oparciu o dowody” (tzw. evidence
based policy). Nasz projekt podejmuje ten
wa˝ny temat.

Czy przygotowujàc si´ do sk∏adania
wniosków o Êrodki na projekty innowa-
cyjne PO KL, przeprowadzili Paƒstwo
badania dotyczàce tego tematu?

Obecny projekt opiera si´ na wynikach pro-
jektu pilota˝owego „Polskie ministerstwa
jako organizacje uczàce si´”, zrealizowa-
nego w 2009 roku w ramach konkursu
dotacji „Fundusze europejskie na poziomie
Narodowej Strategii SpójnoÊci” i wspó∏-
finansowanego ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten pro-
jekt badawczy zakoƒczy∏ si´ wieloma cieka-
wymi wnioskami, ale mia∏ dwa powa˝ne
ograniczenia. Po pierwsze, pokaza∏ stan 
i relacje czynników wa˝nych dla uczenia si´,
jednak nie wyjaÊnia∏, z czego taki stan wyni-
ka. Po drugie, nie dawa∏ jednoznacznych
wskazówek i narz´dzi poprawy obecnej
sytuacji w tej dziedzinie.
Obydwa ograniczenia wynika∏y z tego,
˝e by∏o to pierwsze badanie empiryczne
„zarzàdzania wiedzà” w administracji publicz-
nej w Polsce. Tymczasem, aby móc wyjaÊniç
naukowo, co jest przyczynà, a co skut- kiem,
trzeba mieç co najmniej dwa punkty pomi-
aru. Ten pierwszy projekt stanowi∏ zatem
swoisty punkt odniesienia do dalszych anal-
iz. Dlatego zaproponowaliÊmy kolejne ba-
danie, dzi´ki któremu b´dzie mo˝na po-
stawiç jednoznacznà diagnoz´ oraz, co naj-
wa˝niejsze z perspektywy praktyków pol-
skiej administracji, zaoferowaç praktyczne
rozwiàzania zdiagnozowanych problemów.
Obecny projekt zosta∏ podzielony na pi´ç
etapów: badanie zasobów i procesów uczenia

si´ instytucji; analiza wyników i diagnoza;
tworzenie zestawu narz´dzi naprawczych;
wdro˝enie i testowanie narz´dzi oraz upow-
szechnianie wyników.

Jakie elementy w projekcie sà innowacyjne?

InnowacyjnoÊç projektu ma kilka wymia-
rów. Pierwszy to tematyka. Projekt eksplo-
ruje dotychczas pomijanà w badaniach
empirycznych w Polsce (a obecnà w bada-
niach na Êwiecie) problematyk´ procesów
organizacyjnego uczenia si´, podstawowà
dla efektywnoÊci administracji publicznej.
Drugi wymiar to grupa docelowa. Projekt
adaptuje narz´dzia stosowane w sektorze
prywatnym oraz zagranicznej praktyce sek-
tora publicznego do specyfiki i potrzeb kra-
jowej grupy docelowej – ministerstw i ich
depar tamentów. Co ciekawe, administracja
centralna w ostatnich 10 latach prawie 
w ogóle nie by∏a przedmiotem krajowych
badaƒ empirycznych.
Trzecim wymiarem innowacyjnoÊci projektu
jest forma wsparcia. Po raz pierwszy w Polsce
wykorzystamy tzw. badania stosowane
(ang. applied research) do poprawy sytuacji
w administracji. To podejÊcie opiera si´ 
na nast´pujàcym cyklu: empiryczne badanie
naukowe i analiza – diagnoza sytuacji opar-
ta na wynikach badania – kompleksowe,
mi´dzynarodowe poszukiwania rozwiàzaƒ 
i ich adaptacja do krajowych potrzeb 
– pilota˝owe wdro˝enie i wnioski z testu –
rozpowszechnianie poprawionych rozwià-
zaƒ. Jak widaç, etapy naszego projektu
dok∏adnie odzwierciedlajà t´ logik´ badaw-
czà.
Patrzàc od strony tego, co projekt przy-
niesie, jego innowacyjnoÊç opiera si´ na:
– zastosowaniu po raz pierwszy w Polsce sys-

temowej, empirycznej diagnozy do roz-
poznania problemów i potrzeb w dzie-
dzinie zarzàdzania wiedzà instytucji pu-

Efektywna administracja podstawowym 
elementem sprawnego paƒstwa

Rozmowa z dr. Karolem Olejniczakiem, adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych 
i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim, kierownikiem merytorycznym projektu „Ministerstwa
Uczàce Si´ (MUS) – zestaw narz´dzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia si´ kluczowych 
dla polityk publicznych opartych na dowodach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki

f

Przyznam, ˝e ju˝ po rozpocz´ciu
projektu zidentyfikowaliÊmy jeszcze
jedno wa˝ne ryzyko. Jest nim...
innowacyjnoÊç projektu, która
sprawia, ˝e post´py i produkty pro-
jektu trudno wpisaç w szablonowe,
przygotowane a priori ramy.
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blicznych oraz wyjaÊnienia przyczyn tych
problemów;

– u˝yciu systemowego zestawu narz´dzi
zaradczych opar tych na mi´dzynarodo-
wej praktyce, ale dostosowanych do spe-
cyfiki i potrzeb grupy docelowej;

– wbudowaniu w administracj´ rzàdowà
systemowego mechanizmu uczenia si´ 
i autokorekty polityk publicznych „w opar-
ciu o dowody”.

Jakie efekty koƒcowe ma przynieÊç projekt?

Produktem finalnym projektu b´dzie pierw-
szy w Polsce systemowy zestaw narz´dzi 
i instrumentów wzmacniajàcych mecha-
nizmy uczenia si´ instytucji publicznych,
kluczowych dla uprawiania polityk publi-
cznych „w oparciu o dowody”. Ten kom-
pleksowy zestaw produktów b´dzie si´ sk∏a-
daç z dwóch zintegrowanych ze sobà
pakietów.
Pakiet pierwszy to narz´dzia diagnostyczne
z∏o˝one z ankiety badawczej, scenariuszy wy-
wiadów z kierownictwem instytucji oraz mo-
delu analitycznego i metodologii diagnozy.
Pakiet drugi to systemowe narz´dzia i in-
strumenty wzmacniajàce procesy uczenia
si´, w tym rekomendacje zmian regulacji
prawnych i procedur (projekty rozwiàzaƒ
ustawowych, a tak˝e regulacji wewn´trz-
nych wraz z ich szczegó∏owym omówie-
niem i uzasadnieniem) oraz narz´dzia i instru-
menty zarzàdzania procesami uczenia si´ 
w organizacji (wytyczne do szkoleƒ, sce-
nariusze dzia∏aƒ, podstawowe rozwiàzania
organizacyjne, rekomendacje poprawy
pracy).
Pozosta∏ymi rezultatami projektu b´dà
m.in. wyniki diagnostycznych badaƒ mecha-
nizmów uczenia si´ w czterech wybranych

instytucjach administracji rzàdowej (w formie
rapor tu czàstkowego) oraz wyniki przeglà-
du mi´dzynarodowych praktyk zarzàdzania
procesami uczenia si´ organizacji (w formie
baz danych, map logicznych).

Wypracowany model zostanie przetesto-
wany w oÊmiu departamentach czterech
kluczowych ministerstw. Jakie to minister-
stwa i dlaczego akurat tam b´dà testowane?

JesteÊmy w trakcie rozmów z dyrektorami
generalnymi ministerstw, nie chcia∏bym wi´c
w tym momencie podawaç ostatecznej
listy instytucji. Staramy si´ jednak, aby pro-
jekt by∏ przeprowadzony w ministerstwach 
o ró˝nych strukturach i kulturach organiza-
cyjnych. Chodzi bowiem o to, aby wyniki
badania oraz wypracowane na tej podstawie
wnioski i rozwiàzania by∏y reprezentatywne,
a co za tym idzie – przystajàce do potrzeb
ca∏ej polskiej administracji centralnej.

Projekty innowacyjne i projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL sà bardzo
z∏o˝one i wià˝à si´ z wi´kszym ryzykiem
niepowodzenia w porównaniu do projek-
tów „standardowych”. Czy zdiagnozowali
Paƒstwo ryzyka, jakie mogà wystàpiç pod-
czas realizacji projektu?

Przygotowujàc projekt, zidentyfikowaliÊmy
szereg ryzyk, z czego za najwi´ksze uznano
dwa. Pierwszym jest niski poziom zwrotu
ankiet w badaniu planowanym wÊród pra-
cowników ministerstw. Drugim – adekwat-
noÊç doÊwiadczeƒ mi´dzynarodowych,
trudnoÊç w przewidzeniu pól potrzebnej
eksploracji (b´dà zale˝ne od wyników diag-
nozy) i problem z dotarciem do praktycz-
nych, a nie czysto teoretycznych przy-
k∏adów. OczywiÊcie w obu przypadkach
zaplanowaliÊmy zastosowanie odpowied-
nich Êrodków zaradczych, które pozwolà
ryzyko zminimalizowaç.
Przyznam, ˝e ju˝ po rozpocz´ciu projektu
zidentyfikowaliÊmy jeszcze jedno wa˝ne
ryzyko. Jest nim... innowacyjnoÊç projektu,
która sprawia, ˝e post´py i produkty pro-
jektu trudno wpisaç w szablonowe, przygo-
towane a priori ramy (np. rapor ty).
Na przyk∏ad w naszym przypadku w trakcie
trwania projektu pojawiajà si´ dwie grupy
docelowe: pierwsza – z którà b´dziemy
pracowali najbli˝ej, to pracownicy z oÊmiu
depar tamentów (ta grupa b´dzie szkolona
i b´dzie testowaç nasze rozwiàzania) 
oraz druga – wszyscy pracownicy czterech

ministerstw, którzy b´dà uczestniczyç w ba-
daniu diagnostycznym i którzy na koniec
projektu dostanà przetestowany zestaw
narz´dzi i opracowane programy szkole-
niowe wraz z przygotowanymi materia∏ami.
Trudno jest to ujàç w ramy obecnie zdefinio-
wanych wskaêników.
Inny przyk∏ad – wymagane jest podawanie
danych osobowych osób b´dàcych przed-
miotem interwencji PO KL. Tymczasem 
w naszym badaniu w cz´Êci ankietowej
proszenie respondentów o szczegó∏owe
dane osobowe by∏oby pogwa∏ceniem ano-
nimowoÊci badania i mog∏oby znaczàco
zak∏óciç wyniki diagnozy. Mamy wi´c nadzie-
j´, ˝e nasz projekt przyczyni si´ do wy-
pracowania pewnych nowych rozwiàzaƒ 
w ramach samego PO KL, które dawa∏yby
pole do elastycznoÊci i innowacji.

Projekt b´dzie realizowany w partner-
stwie krajowym z Ma∏opolskà Szko∏à
Administracji Publicznej – Uniwersytetem
Ekonomicznym. Skàd wybór takiego part-
nera do projektu?

Wybór nie by∏ przypadkowy, gdy˝ MSAP
jest przodujàcà w Polsce instytucjà nau-
kowà w dziedzinie badaƒ nad krajowà
administracjà i politykami publicznymi.Wspó∏-
praca naszych instytucji zosta∏a zresztà zaini-
cjowana znacznie wczeÊniej. Mia∏em przy-
jemnoÊç wspó∏pracowaç z kolegami z Kra-
kowa, przede wszystkim z dr. Stanis∏awem
Mazurem, przy okazji indywidualnych
badaƒ i eksper tyz. OdkryliÊmy, ˝e mamy
podobne zainteresowania naukowe i do-
strzegamy podobne potrzeby polskiej
administracji.
Chcia∏bym te˝ nadmieniç, ˝e w naszym ze-
spole mamy prawników prowadzonych
przez prof. Micha∏a Kulesz´, a tak˝e socjo-
logów. Wspó∏pracujà z nami równie˝
naukowcy z George Washington University
(USA) i Carleton University (Kanada).
StaraliÊmy si´ wspólnie stworzyç zespó∏
interdyscyplinarny, który, dzi´ki wykorzysta-
niu doÊwiadczeƒ z ró˝nych dyscyplin nau-
kowych, b´dzie w stanie uchwyciç ró˝ne
aspekty podj´tej tematyki, podejÊcia 
do analizy i praktyki zarzàdzania wiedzà.
Mamy nadziej´, ˝e to po∏àczenie doÊwiad-
czeƒ i pól eksper tyz zaowocuje war toÊcio-
wym i u˝ytecznym produktem dla polskich
ministerstw. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Podstawowym elementem spraw-
nego paƒstwa jest efektywna admi-
nistracja, zdolna do szybkiej adap-
tacji do nowych warunków i sku-
tecznej reakcji na pojawiajàce si´
wyzwania spo∏eczno-gospodarcze.
Âwiatowa literatura poÊwi´cona tej
tematyce, a tak˝e mi´dzynarodowa
praktyka zarzàdzania dowodzà,
˝e zdolnoÊci tego rodzaju sà deter-
minowane w∏aÊnie umiej´tnoÊcià
„systemowego uczenia si´” organi-
zacji publicznych.
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Bez wakacji w Sieciach

Na poczàtku trzeciego kwarta∏u cz∏onkowie Sieci Tema-
tycznych, pomimo sezonu wakacyjnego, nie odpoczywali.
Lipcowo-sierpniowy okres urlopowy obfitowa∏ w wyda-
rzenia zwiàzane zarówno ze sprawami merytorycznymi,
jak i organizacyjnymi.
Krajowa Instytucja Wspomagajàca zorganizowa∏a dla przed-
stawicieli Krajowych Sieci Tematycznych szkolenie doty-
czàce specyfiki i oceny projektów innowacyjnych PO KL.
Ciekawe przyk∏ady, równowaga mi´dzy teorià a praktykà
oraz doÊwiadczona trenerka – to elementy, które zadecydo-
wa∏y o wysokich ocenach przeprowadzonego szkolenia.
To wa˝ne, bo na cz∏onkach KST spoczywa odpowiedzial-
noÊç wynikajàca z oceny strategii wdra˝ania projektu inno-
wacyjnego oraz walidacji produktu finalnego. Aby doko-
naç prawid∏owej oceny, cz∏onek KST musi mieç wiedz´ 
na temat specyfiki projektów innowacyjnych i poznaç
zasady realizacji tego typu przedsi´wzi´ç. Okaza∏o si´, 
˝e ka˝dy cz∏onek KST dysponowa∏ innym zasobem wiedzy
na temat innowacyjnoÊci i inaczej rozumia∏ pewne poj´cia,
dlatego szkolenia, które odby∏y si´ w Warszawie w dniach
5–6 oraz 22–23 lipca 2010 roku s∏u˝y∏y ujednoliceniu
poziomu wiedzy.
Wrzesieƒ to czas posiedzeƒ Krajowych Sieci Tematycz-
nych. Po d∏u˝szej (nie tylko wakacyjnej) przerwie spotka∏y
si´ wszystkie cztery KST. Spotkanie to by∏o w zasadzie
wst´pem do prac nad strategiami dzia∏aƒ na nast´pny rok.
Po raz pierwszy poruszono te˝ temat trybu wyboru
ekspertów opiniodawców do oceny strategii wdra˝ania
projektów innowacyjnych, którzy b´dà wspieraç prace
Sieci. Kwestia ta staje si´ szczególnie pilna w przypadku
KST „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze”, poniewa˝ pod
obrady tego gremium ju˝ wkrótce skierowanych zostanie
41 strategii wdra˝ania projektów innowacyjnych wy∏onio-
nych w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W listopadzie z kolei przygotowano szkolenie z oceny
strategii wdra˝ania projektów innowacyjnych. Dla cz∏on-
ków KST „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze” to sprawa
najpilniejsza, bo ju˝ w grudniu jej cz∏onkowie dokonajà

oceny pierwszej strategii. Przed Âwi´tami Bo˝ego Naro-
dzenia odb´dzie si´ wi´c zapewne jeszcze jedno posiedze-
nie tej Sieci, podczas którego ocenie poddana zostanie
strategia wdra˝ania projektu realizowanego przez Wy˝szà
Szko∏´ Logistyki w Poznaniu.
Równie˝ rok 2011 b´dzie dla Krajowych Sieci Tematycz-
nych bardzo pracowity. Rozpocznie si´ procedura opinio-
wania strategii wdra˝ania projektów innowacyjnych, pod
obrady KST trafià od Instytucji Organizujàcych Konkursy
dokumentacje konkursowe dotyczàce nowych naborów 
na projekty innowacyjne, a przede wszystkim rozpocznie si´
bie˝àca wspó∏praca i wymiana informacji z beneficjentami
projektów innowacyjnych, a tym samym pojawi si´ koniecz-
noÊç dostarczenia im wsparcia merytorycznego w dziedzi-
nach tego wymagajàcych. Rozpocznà si´ tak˝e dzia∏ania
zwiàzane z upowszechnianiem i w∏àczaniem do g∏ównego
nurtu polityki produktów projektów innowacyjnych.
Pierwsze produkty finalne mogà powstaç ju˝ na prze∏omie
lat 2011/2012.

Spotkanie wyjazdowe i integracja KST

Najwa˝niejszym wydarzeniem IV kwarta∏u 2010 roku dla KST
by∏o wyjazdowe posiedzenie, które odby∏o si´ w dniach
12–13 paêdziernika w Teresinie pod Warszawà. Pierw-
szego dnia mia∏y miejsce posiedzenia wszystkich Sieci,
natomiast drugiego dnia ich cz∏onkowie uczestniczyli 
w szkoleniu zorganizowanym przez Krajowà Instytucj´
Wspomagajàcà PO KL.
W trakcie posiedzeƒ cz∏onkowie KST kontynuowali roz-
mowy na temat trybu wyboru ekspertów do oceny strategii
(w KST „AdaptacyjnoÊç” oraz w KST „Edukacja i szkol-
nictwo wy˝sze” wy∏oniono do tego celu grupy robocze),
omawiano te˝ strategie dzia∏aƒ KST na przysz∏y rok, 
z uwzgl´dnieniem harmonogramu prac zwiàzanych z opinio-
waniem strategii wdra˝ania projektów innowacyjnych.
Warto podkreÊliç, ˝e w posiedzeniu KST „Edukacja 
i szkolnictwo wy˝sze” oraz KST „Dobre rzàdzenie”
uczestniczyli pierwsi beneficjenci projektów innowa-
cyjnych. Najprawdopodobniej w grudniu 2010 roku cz∏on-

Funkcjonowanie 
Sieci Tematycznych – aktualnoÊci

f
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kowie KST „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze” wydadzà 
w ramach komponentu centralnego PO KL pierwszà
opini´ w sprawie oceny strategii projektu. B´dzie to opinia
dotyczàca projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”,
realizowanego przez Wy˝szà Szko∏´ Logistyki w Pozna-
niu. Kolejne strategie b´dà przedstawiane ju˝ od stycznia
2011 roku.
W KST „Dobre rzàdzenie” pierwsze strategie wdra˝ania
projektów innowacyjnych powstanà w kwietniu 2011 roku,
kiedy Fundacja Naukowa Instytut Badaƒ Strukturalnych
przeka˝e KIW dokumentacj´ dla projektu „Innowacyjny
System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwesty-
cyjnych – iSWORD”,  a EUROREG – Uniwersytet
Warszawski, projektu „Ministerstwa Uczàce Si´ (MUS) –
zestaw narz´dzi diagnozy i wsparcia mechanizmów orga-
nizacyjnego uczenia si´ kluczowych dla polityk publicz-
nych opartych na dowodach”. Pozosta∏e sieci – KST
„AdaptacyjnoÊç” i KST „Zatrudnienie i integracja
spo∏eczna” – na razie oczekujà na wyniki konkursów 
na projekty innowacyjne. 
Drugi dzieƒ spotkania poÊwi´cono szkoleniu z zakresu
informacji, promocji, upowszechniania i mainstreamingu
projektów innowacyjnych.
Spotkanie to by∏o Êwietnà okazjà do wymiany informacji
pomi´dzy cz∏onkami poszczególnych Sieci, przedyskuto-
wania ich roli w KST i „oswojenia si´” z celami upow-
szechniania i mainstreamingu produktów wypracowanych
w toku realizacji projektów innowacyjnych (a pami´tajmy,
˝e jest to jedno z podstawowych zadaƒ ka˝dej KST). 
Dla pierwszych beneficjentów by∏a to te˝ okazja do wymia-
ny doÊwiadczeƒ.

Co s∏ychaç w Regionalnych Sieciach Tematycz-
nych?

Równie wiele dzieje si´ w regionach. Do po∏owy listopada
2010 roku powo∏ane zosta∏y wszystkie RST, przez ca∏y
czas trwajà szkolenia dla cz∏onków tych Sieci.
W III i IV kwartale Krajowa Instytucja Wspomagajàca
zorganizowa∏a dla cz∏onków RST trzy rodzaje szkoleƒ.
By∏y one poÊwi´cone: specyfice projektów innowacyj-
nych, ocenie strategii wdra˝ania projektu innowacyjnego,
a tak˝e informacji, promocji oraz upowszechnianiu 

i mainstreamingowi produktów wypracowanych w trakcie
realizacji projektów innowacyjnych. Dla wielu przedstawi-
cieli RST by∏o to pierwsze, „powa˝ne” zetkni´cie si´ 
z problematykà innowacyjnoÊci w PO KL, dlatego rola
tego typu wsparcia udzielonego przez KIW jest nie do prze-
cenienia. Nie sposób sobie wyobraziç profesjonalnej
oceny strategii wdra˝ania projektu, ale tak˝e wsparcia 
dla beneficjentów bez zrozumienia, czym tak naprawd´
jest innowacyjnoÊç w PO KL.
W przypadku RST, podobnie jak w przypadku KST,
mo˝na dostrzec zró˝nicowany poziom zawansowania 
w pracach, co jest spowodowane ró˝nicami we wdra˝aniu
projektów innowacyjnych. Podczas gdy RST z woje-
wództw ma∏opolskiego, warmiƒsko-mazurskiego czy dolno-
Êlàskiego sà ju˝ po ocenie pierwszej strategii wdra˝ania
projektów innowacyjnych, to w innych województwach
dopiero podpisywane sà umowy z beneficjentami realizu-
jàcymi projekty. Dlatego rok 2010 nale˝a∏oby potraktowaç
jako swoistà „rozgrzewk´”. 
16 listopada KIW zorganizowa∏a pierwsze spotkanie prze-
wodniczàcych KST i RST, b´dàce swego rodzaju pod-
sumowaniem mijajàcego roku, czyli najwa˝niejszych
wydarzeƒ zwiàzanych z innowacyjnoÊcià w PO KL. Spot-
kania tego typu sà dobrà okazjà, aby przedstawiciele regio-
nów i centrum nawiàzali ze sobà wspó∏prac´, wymienili
doÊwiadczenia czy zastanowili si´ nad dalszymi kierunka-
mi dzia∏ania. Przy okazji spotkania reprezentanci Sieci
zaprezentowali strategie dzia∏ania KST i RST na rok 2011.
Dzi´ki temu mo˝liwe b´dzie ujednolicenie podejÊcia do pro-
jektów innowacyjnych i zapewniona zostanie wi´ksza
komplementarnoÊç dzia∏aƒ na poziomie komponentów
centralnych i regionalnych.
Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, i˝ w rok 2011 cz∏onko-
wie Sieci Tematycznych wchodzà odpowiednio przeszko-
leni i przygotowani do wype∏niania swojej roli w sposób
kompleksowy i profesjonalny – gotowi, aby zmierzyç si´ 
z wyzwaniami, które niosà ze sobà projekty innowacyjne. •

Opracowa∏a

Paulina Chodyra

Krajowa Instytucja Wspomagajàca
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Jak powsta∏a koncepcja projektu „Wirtu-
alne laboratoria – sukces innowacji”?

Wy˝sza Szko∏a Logi-
styki (WSL), którà
mam przyjemnoÊç re-
prezentowaç, przyj´∏a
rol´ patrona eduka-
cyjnego dla szkó∏ po-
nadgimnazjalnych na-
uczajàcych w zawo-
dach technik logistyk

oraz technik spedytor. Podstawowym celem
tego patronatu jest powstanie nowoczes-
nego systemu kszta∏cenia, dostosowanego
do potrzeb rynku. Aby zrozumieç potrzeb´
i rol´ uczelni we wspó∏pracy z tymi szko∏a-
mi, nale˝y spojrzeç na edukacj´ logistycznà
w XXI wieku. Za∏o˝ona w 2001 roku WSL
jest pierwszà w Polsce uczelnià logistycznà.
Powstanie szko∏y by∏o zdeterminowane
wymaganiami rynku, pojawi∏ si´ bowiem
deficyt dobrze wykszta∏conych logistyków,
przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju
tej dziedziny. Idàc za g∏osem rynku, wpro-
wadzono do szkó∏ ponadgimnazjalnych kszta∏-
cenie w zawodach technik logistyk i technik
spedytor. Pi´ç lat temu do WSL zacz´∏y
docieraç sygna∏y o problemach w kszta∏ce-
niu logistycznym w tych placówkach. Wów-
czas w∏adze uczelni postanowi∏y pomóc 
w rozwiàzywaniu tych problemów, korzys-
tajàc z wiedzy i doÊwiadczenia pracowników
WSL oraz Instytutu Logistyki i Magazynowa-
nia, za∏o˝yciela uczelni. Powsta∏ program
„WSL dla szkó∏ Êrednich”, który obecnie
obejmuje wi´kszoÊç szkó∏ ponadgimnazjal-

nych kszta∏càcych w zawodach logistycz-
nych. Przygotowane zosta∏y równie˝ pod-
r´czniki i inne materia∏y dydaktyczne dla
przedmiotów specjalistycznych oraz portal
(www.szkolysrednie.wsl.com.pl), a ucznio-
wie majà mo˝liwoÊç odwiedzania firm
logistycznych i tym samym poznawania
praktycznych aspektów pracy logistyków.
Uruchomiono równie˝ studia podyplo-
mowe dla nauczycieli, którzy uzupe∏niajà
swojà wiedz´ z zakresu edukacji logistycz-
nej, a ponadto wypracowano zmiany 
w podstawach programowych w zawodach
technik logistyk i technik spedytor, dos-
tosowane do obecnych wymagaƒ rynku.
Od dwóch lat organizowana jest tak˝e
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, ma-
jàca na celu podnoszenie jakoÊci kszta∏ce-
nia w szko∏ach. Natomiast od roku realizo-
wany jest projekt „Wielkopolska musi
wiedzieç” – wspó∏finansowany ze Êrodków
EFS – którego celem jest skojarzenie tych
szkó∏ bezpoÊrednio z firmami logistycznymi
i dostosowywanie wykszta∏cenia do wyma-
gaƒ tego rodzaju firm.
Wy˝sza Szko∏a Logistyki rozwija program
wspó∏pracy z tymi szko∏ami ju˝ od blisko
pi´ciu lat. Szukajàc kolejnych mo˝liwoÊci
rozwoju programu, wpadliÊmy na pomys∏
poprawy jakoÊci zaj´ç z przedmiotów „labo-
ratoria logistyczno-spedycyjne” i „laborato-
ria magazynowe”.Tak powsta∏a idea projek-
tu „Wir tualne laboratoria – sukces inno-
wacji”. Projekt ten jest cz´Êcià szerszej idei
realizowanej przez WSL, odnoszàcej si´ 
do wszystkich wspomnianych wy˝ej inicjatyw,
to jest budowy Zintegrowanego ¸aƒcucha

Kszta∏cenia Logistycznego, obejmujàcego
wszystkie poziomy edukacji.

Czy autorami projektu sà tylko pracowni-
cy Wy˝szej Szko∏y Logistyki w Poznaniu,
czy zosta∏ on zainicjowany wspólnie 
z partnerami?

Autorami pomys∏u na projekt sà pracowni-
cy Wy˝szej Szko∏y Logistyki oraz firmy 
L-Systems, a tak˝e w pewnym stopniu
same szko∏y wraz z potencjalnymi praco-
dawcami. Firma L-Systems, b´dàca od kilku
lat par tnerem uczelni, udost´pni∏a nam do
pracy ze studentami oprogramowanie iScala,
wykorzystywane przez cz´Êç firm logistycz-
nych. StwierdziliÊmy, ˝e war to takie opro-
gramowanie adaptowaç do szkó∏. Ponadto
impulsem do przekszta∏cenia tego pomys∏u
w projekt by∏y wyniki ju˝ wspomnianego
projektu badawczego realizowanego na ob-
szarze Wielkopolski. Zbierane uwagi i opi-
nie przedsi´biorców, nauczycieli oraz ucz-
niów jasno wskazywa∏y nam kolejne kierun-
ki wsparcia edukacji logistycznej. Dlatego
te˝ postanowiliÊmy rozpoczàç opracowy-
wanie wersji edukacyjnej programu. Przy
wspó∏pracy z firmà L-Systems zamierzamy
stworzyç innowacyjnà metod´ prowadze-
nia zaj´ç opar tà na tym oprogramowaniu.

Projekt zak∏ada stworzenie innowacyjnej
metody kszta∏cenia z wykorzystaniem za-
awansowanych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w prowadzeniu labora-
toriów zawodowych w szko∏ach ponad-
gimnazjalnych, dzi´ki opracowaniu inno-

Pracownicy 
uczelni muszà 
sami wygenerowaç
innowacyjnoÊç
Rozmowa z Bartoszem Osmolà, specjalistà ds. funduszy europejskich w Wy˝szej Szkole Logistyki w Poznaniu,
cz∏onkiem Krajowej Sieci Tematycznej „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze”, realizatorem projektu „Wirtualne labora-
toria – sukces innowacji”
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wacyjnego narz´dzia kszta∏cenia – „Wirtu-
alnych Laboratoriów Logistyczno-Spedy-
cyjnych i Magazynowych” (WLLSiM). Dla-
czego tak istotne sà innowacyjne metody
kszta∏cenia?

˚yjemy w spo∏eczeƒstwie informacyjnym,
które nie tylko posiada rozwini´te Êrodki
przetwarzania  informacji i komunikacji,
lecz Êrodki te sà podstawà tworzenia
dochodu narodowego i êród∏em utrzyma-
nia du˝ej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Wymusza
to wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ. Pojawi∏a
si´ zatem koniecznoÊç zbudowania syste-
mu umo˝liwiajàcego powszechny dost´p
do ró˝nych form oraz metod pozyskiwania
wiedzy i kszta∏towania umiej´tnoÊci na ka˝-
dym poziomie. Post´p w e-technologii po-
woduje szybkie starzenie sprz´tu i opro-
gramowania wykorzystywanego w ró˝nych
sferach ˝ycia. Informatyzacja obejmuje
wszystkie dziedziny dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w tym logistyk´. Specyfika organizacji
obrotu towarowego powoduje zastoso-
wanie technologii umo˝liwiajàcej zarzàdza-
nie zapasami, magazynem i przep∏ywem
towarów. Programy u˝ytkowe wykorzysty-
wane w gospodarce magazynowej sà ciàgle
unowoczeÊniane, w zwiàzku z czym wzras-
tajà koszty zakupu tych technologii w wers-
jach edukacyjnych dla szkó∏. Od szkolnict-
wa wymaga si´ zaÊ przygotowania absol-
wentów zgodnie z potrzebami rynku –
zdolnych obs∏u˝yç urzàdzenia i organizacje
funkcjonujàce w ramach e-technologii. Wy-
maga si´ ponadto, aby egzaminy z przygo-
towania zawodowego odbywa∏y si´ z wyko-
rzystaniem oprogramowania u˝ytkowego, spe-
cyficznego dla ka˝dego zawodu. To wszyst-
ko sprawia, ˝e innowacyjne metody kszta∏-
cenia sà niezwykle istotne.

W projekcie skupili si´ Paƒstwo na moder-
nizacji kszta∏cenia w szko∏ach ponadgimna-
zjalnych. Dlaczego i w jaki sposób poprzez
realizacj´ innowacyjnego projektu zamie-

rzajà Paƒstwo udoskonaliç metody kszta∏-
cenia w szko∏ach ponadgimnazjalnych?

W ramach projektu opracowano innowa-
cyjne narz´dzie kszta∏cenia – „Wir tualne
Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Maga-
zynowe” – dla kierunku kszta∏cenia technik
logistyk w ramach zaj´ç z zakresu laborato-
rium logistyczno-spedycyjnego oraz labora-
torium magazynowego. Dzi´ki wykorzysta-
niu tego narz´dzia szko∏y b´dà prowadziç
lekcje na podstawie zintegrowanego syste-
mu informatycznego klasy ERP – iScala
(który, jak wspomina∏em, jest wykorzysty-
wany na co dzieƒ przez przedsi´biorstwa
we wspomaganiu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej). Kszta∏cenie uczniów b´dzie zatem
mia∏o charakter praktyczny. Innowacyjna
jest sama metoda – dost´p online do opro-
gramowania, poprzez szerokopasmowe
∏àcza internetowe. Dzi´ki temu szko∏y b´dà
wspólnie korzysta∏y z wir tualnych labora-
toriów, obni˝ajàc w ten sposób koszty
zakupu serwerów, oprogramowania syste-
mowego i bazodanowego, a tak˝e koszty
serwisu technicznego i wsparcia meryto-
rycznego. Uczelnia wytypowa∏a 49 szkó∏
testujàcych produkt w roku szkolnym
2010/2011, zapewniajàc przeszkolenie
nauczycieli i dyrektorów tych placówek 
w celu opracowania uniwersalnego, po-
wszechnie dost´pnego i innowacyjnego
modelu budowy Wirtualnych laboratoriów
dla kierunków zawodowych. Powodzenie
projektu pozwoli na rozszerzenie innowacji
na wszystkie zainteresowane nià polskie
szko∏y kszta∏càce w zawodzie technik logistyk.
W∏àczanie rezultatów projektu do g∏ów-
nego nur tu polityki oÊwiatowej b´dzie
natomiast odbywa∏o si´ poprzez zdefinio-
wanie innych kierunków kszta∏cenia zawo-
dowego, na których mo˝na wykorzystaç 
t´ innowacyjnà metod´ oraz stworzeniu
strategii i materia∏ów dydaktycznych, które
b´dà wspieraç jej wprowadzenie w szko∏ach.

Czy ta metoda nauczania jest ju˝ popular-
na w Polsce?

Nie ma obecnie w edukacji rozwiàzania 
– nie tylko zresztà w dziedzinie logistyki –
które gwarantowa∏oby wielu szko∏om jedno-
czesny dost´p poprzez Internet do opro-
gramowania wykorzystywanego w prowa-
dzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, a które,
wraz z odpowiednio przygotowanymi mate-
ria∏ami dydaktycznymi, stanowi∏oby kom-
pletny pakiet dydaktyczny dla szkó∏ ponad-

gimnazjalnych. Zaproponowane podejÊcie
ma na celu zach´cenie uczniów szkó∏ ponad-
gimnazjalnych do kontynuowania nauki 
na studiach wy˝szych, na kierunkach zwiàza-
nych z przedsi´biorczoÊcià, a tak˝e przygo-
towanie ich absolwentów do pracy za-
wodowej. Przygotowanie to – mimo ˝e reali-
zowane za pomocà konkretnego systemu
ERP – b´dzie mia∏o charakter uniwersalny 
i b´dzie przebiega∏o w taki sposób, aby ucz-
niowie zrozumieli zasady dzia∏ania przed-
si´biorstw bez wzgl´du na to jaki system
informatyczny jest przez nie u˝ywany.

Ka˝dy projekt innowacyjny i ponadnaro-
dowy PO KL po zrealizowaniu jest pod-
dawany ocenie pod wzgl´dem zgodnoÊci
produktu finalnego z za∏o˝eniami zawar-
tymi w strategii (tzw. walidacja produktu).
Czy Paƒstwa projekt b´dzie w przysz∏oÊci
upowszechniany, a wypracowane rozwià-
zania b´dà wdra˝ane w innych regionach?

Je˝eli uda nam si´ zrealizowaç projekt
zgodnie z za∏o˝eniami (a jest na to du˝a
szansa), to stworzymy innowacyjnà w skali
kraju metod´ nauczania, której podstawà
jest r ynkowy system wykorzystywany
we wspomaganiu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
gwarantujàcà zdobywanie wykszta∏cenia 
o charakterze praktycznym. Z drugiej strony
ca∏a edukacja b´dzie si´ odbywaç przy u˝y-
ciu nie stosowanych dotàd narz´dzi, umo˝-
liwiajàcych udost´pnianie oprogramowania
przez Internet na du˝à skal´. Liczymy na za-
adaptowanie tej metody w wi´kszoÊci szkó∏
kszta∏càcych w zawodzie technik logistyk.
A w przysz∏oÊci mamy nadziej´ na jej
powszechne wykorzystanie w polskiej edu-
kacji ponadgimnazjalnej.

Czy jako pracownik naukowy i cz∏onek
Krajowej Sieci Tematycznej uwa˝a Pan,
˝e PO KL spe∏nia oczekiwania polskich
uczelni?

Na tym etapie mojej wspó∏pracy w ramach
KST nie chcia∏bym formu∏owaç tak daleko
idàcych wniosków, a tym bardziej wypo-
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Szko∏y wy˝sze o tyle ch´tnie reali-
zujà projekty innowacyjne i ponad-
narodowe, o ile znajdà w swoich
szeregach pracowników zdolnych wy-
generowaç innowacje, podjàç wspó∏-
prac´ ponadnarodowà i jeszcze 
na tyle zdeterminowanych, ˝eby
przekonaç wszystkich do podj´cia
ryzyka realizacji takich projektów.

Sieci spe∏nià oczekiwania polskich
uczelni pod warunkiem, ˝e same
uczelnie wesprà dzia∏alnoÊç Sieci nie
tylko s∏owami poparcia, ale tak˝e
kreatywnà pracà swoich reprezen-
tantów.



INNOWACJE BEZ GRANIC IV/2010 39

wiadaç si´ w imieniu wszystkich polskich
szkó∏ wy˝szych. Uwa˝am natomiast, i˝ przed-
stawiciel ka˝dej polskiej uczelni po pierw-
szym spotkaniu w ramach Sieci b´dzie
musia∏ – podobnie jak ja – zweryfikowaç
swoje oczekiwania. Zmiana ta, jak w moim
przypadku, mo˝e polegaç na dostrze˝eniu
realnych mo˝liwoÊci uzyskania cennej pomo-
cy (wynikajàcej z doÊwiadczenia cz∏onków
Sieci), w realizacji i przede wszystkim 
w ulepszaniu projektu. W przypadku ka˝-
dego przedsi´wzi´cia funkcjonujà ró˝nego
rodzaju dokumenty, schematy czy za∏o˝e-
nia, jednak to zawsze praktyka weryfikuje
szczytne idee. Tak te˝ jest w przypadku
projektów realizowanych przez beneficjen-
tów i wydaje mi si´, ˝e b´dzie tak równie˝
w przypadku KST. Na razie jednak to weryfi-
kowanie zaskakuje mnie pozytywnie – osoby,
które spotka∏em na pierwszym (dla mnie)
posiedzeniu Sieci przekaza∏y mi zarówno
wiele cennych rad, jak i s∏ów twórczej kry-
tyki. Wracajàc do pytania, mog´ odpo-
wiedzieç, ˝e Sieci spe∏nià oczekiwania pols-
kich uczelni pod warunkiem, ˝e same uczel-
nie wesprà dzia∏alnoÊç Sieci nie tylko
s∏owami poparcia, ale tak˝e kreatywnà
pracà swoich reprezentantów.

Czyli uczelnie ch´tnie realizujà projekty
innowacyjne i projekty wspó∏pracy po-
nadnarodowej PO KL?

Jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em, to od ludzi
zale˝y sukces ka˝dego przedsi´wzi´cia,
w tym tak˝e sukces uczelni. Dlatego od-
powiem na to pytanie nieco przewrotnie.
Tak, szko∏y wy˝sze o tyle ch´tnie realizujà
projekty innowacyjne i ponadnarodowe,
o ile znajdà w swoich szeregach pracowni-
ków zdolnych wygenerowaç innowacje,
podjàç wspó∏prac´ ponadnarodowà i jeszcze
na tyle zdeterminowanych, ˝eby przekonaç

wszystkich do podj´cia ryzyka realizacji
takich projektów. Wy˝sza Szko∏a Logistyki
od samego poczàtku swego istnienia
wykazuje du˝y potencja∏ innowacyjnoÊci 
ze wzgl´du na charakter samej logistyki –
formy dzia∏alnoÊci wymagajàcej ∏àczenia
ró˝nych dziedzin wiedzy, praktyki i dok∏ad-
nego planowania. Naszà uczelni´ tworzà
praktycy biznesu, pasjonaci logistyki, wybit-
ni dydaktycy i badacze Instytutu Logistyki 
i Magazynowania. Moja uczelnia zatem
ch´tnie realizuje projekty wybiegajàce 
w przysz∏oÊç i przykracajàce granice krajów.

Dlaczego tak ma∏o realizuje si´ projektów
ponadnarodowych? Przecie˝ wiele szkó∏
wy˝szych wspó∏pracuje z jednostkami nauko-
wymi z innych paƒstw…

Wydaje mi si´, ˝e powodem takiego stanu
rzeczy jest sama struktura tworzenia i reali-
zowania projektów. Moje podejÊcie intui-
cyjnie zrozumiejà osoby zajmujàce si´ kom-
pleksowym koordynowaniem projektów,
poniewa˝ swà odpowiedê móg∏bym spro-
wadziç do jednego s∏owa: komunikacja.
A w∏aÊciwie – trudnoÊci w komunikowaniu
si´ ludzi ze sobà, i nie mam tutaj na myÊli
bariery j´zykowej czy odleg∏oÊci dzielàcej
par tnerów ponadnarodowych. Problemy 
w komunikowaniu si´ wynikajà z ró˝nych
doÊwiadczeƒ, warunków pracy oraz mental-
noÊci par tnerów. Bardzo trudno jest zreali-
zowaç dane zadanie w projekcie, gdy za-
chodzi koniecznoÊç skoordynowania pracy
wielu osób. JeÊli do tego dodamy trudnoÊci
wynikajàce z braku mo˝liwoÊci bezpoÊred-
niego i codziennego komunikowania si´,
ukazuje si´ nam cz´Êciowy przynajmniej zbiór
przyczyn, które stajà na drodze do realizacji
projektów z par tnerami zagranicznymi.
A dlaczego nie korzysta si´ z ju˝ wypraco-
wanych schematów wspó∏pracy uczelni 
z par tnerami zagranicznymi? To proste:
realizacja projektów wspó∏finansowanych
ze Êrodków unijnych to ca∏kowicie inna
bajka, która nie zawsze koƒczy si´ happy
endem, a która zawsze przypomina raczej
dreszczowiec ni˝ kino familijne. War to jed-
nak pami´taç, ˝e efekty wspó∏pracy mogà si´
okazaç war te podj´cia takiego trudu.
Pami´tajmy – do odwa˝nych Êwiat nale˝y! •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski

Od szkolnictwa wymaga si´ przy-
gotowania absolwentów zgodnie 
z potrzebami rynku – zdolnych
obs∏u˝yç urzàdzenia i organizacje
funkcjonujàce w ramach e-techno-
logii.Wymaga si´ ponadto, aby egza-
miny z przygotowania zawodowego
odbywa∏y si´ z wykorzystaniem opro-
gramowania u˝ytkowego specyficz-
nego dla ka˝dego zawodu.To wszyst-
ko sprawia, ˝e innowacyjne metody
kszta∏cenia sà niezwykle istotne.
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