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Wykaz skrótów 

 

  

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer Assisted Telephone 

Interview) 

BDL Bank Danych Lokalnych 

CAWI Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www (ang. Computer Assisted 

Web Interview) 

CKE  Centralna Komisja Egzaminacyjna 

DO Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

DPR Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego 

DWP Departament Wdrażania Programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ES Ekonomia Społeczna 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) 

GUP Grodzki Urząd Pracy 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego  

MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

NEET Osoby młode nieuczące się, niepracujące, ani nie przygotowujące się do zawodu (ang. 
not in education, employment, or training) 

NGO Organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization) 

NSRO  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

ON Osoba(y) niepełnosprawna(e) 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

OSI Obszar strategicznej interwencji 

PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PES Podmiot Ekonomii Społecznej 

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
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PSZ Publiczne Służby Zatrudnienia 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

ROPS  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

RPRES Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 

2013-2020 

SPS Strategia Polityki Społecznej 

SRWW Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

UE Unia Europejska 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

WRPO 

2007-
2013 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

WRPO 

2014+ 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
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Streszczenie 

Celem głównym badania było sformułowanie rekomendacji dla procesu wyznaczania polityki 

rozwoju Wielkopolski, w tym w szczególności dla projektowania RPO 2014-2020 dla Wielkopolski, 

uwzględniających cele Strategii „Europa 2020” w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. 

W niniejszym badaniu przyjęto, iż pojęcie: rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i w 

konsekwencji polityka czy też działania sprzyjające włączeniu społecznemu oznacza: 

1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapobieganie i neutralizację 

wykluczenia społecznego w wymiarach: materialnym, normatywnym, strukturalnym i 

fizycznym. W tym zakresie mieszczą się także: stymulowanie wzrostu poziomu 

zatrudnienia, rozwój kwalifikacji oraz zwalczanie i przeciwdziałanie ubóstwu - tj. cele, na 

których skupia się szczegółowo Strategia Europa 2020. W zakresie pojęcia przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu mieści się także, w niniejszym badaniu, przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu; 

2) stymulowanie (stwarzanie warunków) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

w szczególności poprzez 

 rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

 rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

Zastosowane metody badawcze i analityczne: analiza danych zastanych, metoda sondażu 

diagnostycznego wśród JST na poziomie powiatów i gmin, zogniskowane wywiady grupowe, panele 

ekspertów, 10 studiów przypadku rozumianych jako dobre praktyki wskazujące korzystne zmiany 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu bądź korzystne zmiany jako rezultatu 

stymulowania włączenia społecznego w wymiarze lokalnym, dodatkowe wywiady indywidualne. 

Moduł 1. Diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego w Wielkopolsce  

Pięć typów wykluczenia społecznego (strukturalne, materialne, fizyczne, normatywne, cyfrowe) 

występuje w Wielkopolsce na skalę porównywalną z resztą kraju. 

Wykluczenie materialne: związane jest przede wszystkim z brakiem zatrudnienia. W Wielkopolsce 

poziom zatrudnienia w 2012 r. wynosił 52,4%. Oznacza to, że tylko połowa Wielkopolan 

utrzymywała się z wykonywania zarobkowej pracy zawodowej. Zatrudnienie jest zróżnicowane ze 

względu na wiek oraz płeć. Wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn wynosi 62,8%, natomiast dla 

kobiet zaledwie 43,6%. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób w wieku 25-54 

lata (78,6%), wartość wskaźnika jest zdecydowanie niższa dla osób w wieku 15-24 lata oraz 55-64 

lata i wynosi odpowiednio 30,9% oraz 39,3%. Wielkopolska należy do regionów o niskich płacach, 

co wpływa na skalę wykluczenia społecznego. Wysoką skalę wykluczenia materialnego 

zdiagnozowano w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. 

Wykluczenie strukturalne: pod względem osób, biorących udział w kształceniu po zakończeniu 

obowiązkowej edukacji woj. wielkopolskie wypada gorzej niż średnia dla Polski (Wielkopolska – 

3,6% dorosłych w wieku 25-64; Polska - 4,5%). Wielkopolska charakteryzuje się wysokimi 

współczynnikami skolaryzacji na wszystkich etapach. Ponadto liczba studentów na 10 tys. 

mieszkańców wyróżnia Wielkopolskę na tle pozostałych regionów. Region wielkopolski wypada 

negatywnie pod względem wyników egzaminów zewnętrznych. Wewnątrz regionu słabe wyniki 

egzaminów współwystępują ze zdiagnozowanym ubóstwem. W regionie wielkopolskim wyższy jest 

odsetek dzieci przedwcześnie kończących naukę. Należy także podkreślić, iż wskaźnik ten wzrasta. 

Wypadanie z edukacji skorelowane jest z wykluczeniem materialnym. Za czynnik wpływający na 

skalę wykluczenia strukturalnego należy uznać brak dostępu do kultury fizycznej. Nierówny dostęp 
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do kultury fizycznej najwyraźniej jest widoczny w kwestii dostępu do infrastruktury sportowej. 

W 2010 r. w najgorszej sytuacji były dzieci mieszkającej w centralnej i wschodniej części 

Wielkopolski, tam na jedno boisko przypadało od 601 do 1000 dzieci. Również jeżeli chodzi o 

dostęp do pływalni to ponownie w najgorszej sytuacji były dzieci ze wschodniej części 

województwa. 

Wykluczenie fizyczne: najważniejszym czynnikiem wykluczającym fizycznie jest niepełnosprawność. 

W Wielkopolsce więcej osób niepełnosprawnych żyje w miastach (prawie 18 tys.) niż na wsi, gdzie 

mieszka niecałe 13 tys. osób niepełnosprawnych. Podobne zależności obserwuje się w przypadku 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych to osoby 

bezrobotne.  Udział bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet (25%) jest porównywalny do odsetka 

bezrobotnych niepełnosprawnych mężczyzn (24%). 

Wykluczenie cyfrowe: wskaźniki charakteryzujące dostęp do komputerów z dostępem do Internetu 

są zróżnicowane ze względu na płeć, wiek oraz status społeczno-zawodowy. Podobnie zróżnicowana 

jest subiektywna ocena umiejętności korzystania z komputera. 69% mężczyzn wysoko ocenia 

swoje umiejętności, odpowiednia wartość dla kobiet wynosi 64%. Najwyższa wartość wskaźnika 

występuje wśród osób w wieku 16-25 lat (90%). Wraz ze wzrostem wieku spada wartość 

wskaźnika. Dla osób wieku 65 lat i więcej wartość równa jest 22%. Zaobserwowano wysoki odsetek 

osób bezrobotnych pozytywnie oceniających swoje umiejętności korzystania z komputera (71%). 

Odsetek Wielkopolan (66%), którzy oceniają swoje kompetencje jako wysokie i bardzo wysokie 

wskazuje na dalszą potrzebę edukacji w tej dziedzinie. 

Wykluczenie normatywne: osoby zagrożone marginalizacją z powodu łamania obowiązujących 

zasad stanowią w Wielkopolsce relatywnie mniejszą część populacji niż w kraju. Więcej osób 

wykluczonych normatywnie mieszka w miastach. Dyskryminacja i uzależnienia nie są 

w Wielkopolsce znaczącym problemem. Głównym czynnikiem wykluczającym osoby, które opuściły 

zakład karny oraz osoby uzależnione jest niemożność znalezienia zatrudnienia, co z kolei 

warunkuje wykluczenie materialne, strukturalne i fizyczne.  

Do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce należą: 

osoby po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy wsi. 

Skuteczność pomocy w postaci świadczeń pieniężnych jest doraźna. Przyznanie pomocy materialnej 

- nawet wielokrotne - nie powoduje włączenia społecznego. Świadczenia pomocy społecznej dają 

szybki i nieodłożony w czasie efekt, ale nie jest on długofalowy. 

Działania podejmowane przez samorząd na poziomie powiatu, mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu są takie same we wszystkich podregionach. Ich efekty są obserwowalne 

i mierzalne za pomocą wskaźników, np. wzrostu poziomu zatrudnienia. Wartość wskaźników 

efektywności działań realizowanych przez jednostki z poziomu powiatu wyróżnia się na tle 

pozostałych województw. 

Aktywność trzeciego sektora w Wielkopolsce koncentruje się na długofalowym przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu. Podejmowane działania, np. organizacja doradztwa i szkoleń mają na 

celu włączeniu osób wykluczonych do nurtu życia społecznego. 

Z punktu widzenia efektywności działań przeciw wykluczeniu społecznemu bardziej pożądane jest 

wsparcie podmiotów z terenu gminy lub powiatu, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, 

niż udzielanie świadczeń pieniężnych osobom wykluczonym. Działania takich podmiotów są 

kompleksowe i precyzyjnie dopasowane do potrzeb grup, a efekty działań są długofalowe 

i kontrolowalne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w Wielkopolsce tkwi potencjał w zakresie wdrażania działań, 

które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Potencjał diagnozowano na 
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podstawie zaplecza instytucjonalnego oraz prowadzonych działań w ramach PO KL i WRPO. 

W oparciu o niską liczbę odrzuconych wniosków o dofinansowanie z powodów formalnych 

pozytywnie oceniono potencjał aplikowania o dofinansowanie działań w ramach PO KL i WRPO. 

Moduł 2. Diagnoza aktywności obywatelskiej  

W roku 2010 na terenie województwa wielkopolskiego działało 7,4 tysiąca fundacji, stowarzyszeń 

i innych podmiotów sektora non-profit1. Na przestrzeni lat 2008–2010 można zaobserwować 

tendencję do zwiększenia się liczby tych podmiotów. Przyjmując za podstawę liczbę organizacji 

w 2008 roku (100%), w całej Polsce wzrost do 2010 roku wyniósł 106%, zaś w samym 

wielkopolskim aż 112%. Większość organizacji działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i 

hobby, a ich zasięg działania obejmuje najczęściej teren gminy lub powiatu. Wielkopolska przoduje 

w liczbie zarejestrowanych Ochotniczych Straży Pożarnych (średnia dla Polski w 2011 roku to 1006 

podmiotów, a w Wielkopolsce to 1802 podmioty). Druga forma aktywności, w której przoduje 

Wielkopolska, to organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego. W 2011 roku średnio na 10 

tys. mieszkańców były w Polsce 404 takie organizacje, a w Wielkopolsce aż 763. 

W opinii uczestników wywiadów grupowych widać coraz większą profesjonalizację III sektora 

w województwie wielkopolskim. Polega ona na zrzeszaniu się organizacji określonego typu w celu 

promowania i rozwijania standardów działań, zacieśnienia partnerskiej współpracy, wymiany 

doświadczeń, promowania dobrych praktyk, monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań 

prawnych. Jest to bez wątpienia potencjał regionu, który należy wspierać. Dotyczy to np. 

zapewnienia trwałości instytucji, które już obecnie udzielają wsparcia podmiotom ekonomii 

społecznej (tzw. Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej). 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zleca – w formie otwartych 

konkursów ofert – realizację zadań publicznych leżących w swoich kompetencjach. Cele związane z 

realizacją zadań publicznych dominują także w gminnych i powiatowych programach współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Dokumentu takiego nie miało w 2012 r. tylko ok. 6% JST woj. 

wielkopolskiego. Mimo to, zdaniem przedstawicieli III sektora, samorządy w zbyt małym stopniu 

przekazują organizacjom rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze swojego działania. 

Zdaniem przedstawicieli NGO są one w stanie rozwiązywać te problemy lepiej, szybciej i – w 

ramach tych samych środków – wzmacniać dodatkowo swój potencjał instytucjonalny. Głównymi 

barierami w tym procesie jest niewielka wiedza JST na temat działań organizacji oraz niechęć do 

przekazywania NGO środków finansowych, związana z ich ograniczoną ilością i obawą przed 

problemami, gdyby organizacja nie wywiązała się z przyjętych zobowiązań. Na poziomie lokalnym 

trudność stanowi także fakt, że władze unikają przekazywania środków (nawet w ramach otwartych 

konkursów) podmiotom, w których działają osoby mające odmienne poglądy polityczne.  

Na podstawie danych Diagnozy Społecznej 2011 stwierdzono, iż w 2011 roku najwięcej 

gospodarstw z dostępem do Internetu znajdowało się w województwach małopolskim 

i wielkopolskim. Umożliwia to rozwój pozainstytucjonalnych form aktywności obywatelskiej, za 

które należy uznać wszystkie inicjatywy, które organizowane są przez Internet i w Internecie. Na 

szczególną uwagę zasługują inicjatywy związane z działaniami na rzecz miejsca zamieszkania tzw. 

ruchy miejskie. Zgodnie z teorią socjologiczną C. Offe nowe ruchy społeczne koncentrują się na 

walce w specyficznym dla siebie obszarze. Wyrazem tego są inicjatywy na rzecz referendów 

w sprawie odwołania władz. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej (stan na 10.09.2013) 

w całej Polsce odbyło się już 87 takich referendów w trakcie obecnej kadencji, w czego 8 

w Wielkopolsce. 

                                                 

 

 
1 Źródło: BDL, GUS 
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W IV kwartale 2012 roku na terenie województwa działało 485 podmiotów ekonomii społecznej. Ich 

pracownikami są głównie osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne. System 

wsparcia ekonomii społecznej na terenie Wielkopolski obejmuje ROPS, Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Pomocy i Integracji Społecznej, 

Instytucje Rynku Pracy oraz instytucje finansowe. Został on określony w Regionalnym Planie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020. W ocenie 

uczestników wywiadów grupowych poziom zainteresowania obywateli ideą ekonomii społecznej 

należy uznać za niewystarczający. Z uwagi na swoją nazwę spółdzielnie socjalne nie kojarzą się 

pozytywnie, a ich członkowie postrzegani są jako „gorsi”. Rozwój ekonomii społecznej w 

Wielkopolsce pozwala rozwiązywać problemy osób najbardziej wykluczonych: starszych, 

niepełnosprawnych, najniżej wykształconych, byłych więźniów itp. Respondenci wywiadów 

grupowych zwracali uwagę na fakt, iż to, że najliczniejszą grupę stanowią osoby po 50 roku życia, 

nie świadczy o jakiś szczególnych potrzebach czy potencjale tej grupy, tylko o priorytetach, jakie 

stawiano przed PES. Koniecznym kierunkiem rozwoju ES w regionie – testowanym już w ramach 

WCES – jest silniejsze powiązanie PES z biznesem, z którego doświadczeń i wsparcia można 

czerpać. Rozwój PES może następować także w ramach projektów zintegrowanych, łączących 

inwestycje z realizowanymi w ścisłym połączeniu z projektami miękkimi np. budowa/adaptacja 

budynku na CIS oraz szkolenia dla kadry, uczestników itp.  

Wyniki badania wskazują, iż 48% samorządów nie wie, na jakiego rodzaju problemy napotykają 

podmioty ekonomii społecznej na ich obszarze działania. Można przypuszczać (choć wymaga to 

dalszych badań), że kwestia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w ogóle nie jest 

przedmiotem dyskusji wśród urzędników i władz gminy. Brak refleksji nad możliwością wsparcia ES 

w gminie oraz – szerzej – jej sytuacją na terenie gminy oznacza, że działania prowadzone przez 

samorządy tego szczebla w zakresie stymulowania procesów włączenia społecznego ocenić należy 

jako zdecydowanie niewystarczające. 

W najbliższych 8-10 latach samorząd regionu będzie musiał zmierzyć się z trzema dużymi 

problemami mającymi wpływ zarówno na kwestie wykluczenia społecznego, jak i włączenia. Jest to 

starzenie się społeczeństwa, brak wystarczającej liczby miejsc pracy dla osób młodych oraz spadek 

liczby urodzeń. Większa liczba osób starszych wymagać będzie zapewnienia im usług opiekuńczych 

i zdrowotnych oraz zagospodarowania czasu wolnego. Warto zauważyć, że okres po 50 roku życia 

może sprzyjać zwiększaniu aktywności obywatelskiej, właśnie z racji większej ilości wolnego czasu. 

Jednak słaba kondycja finansowa osób starszych powoduje, że konieczne będzie wdrożenie  

rozwiązań pozwalających na wymianę bezgotówkową (na wzór banków czasu).  

Bezrobotni młodzi ludzie będą migrować za pracą do większych ośrodków miejskich. Ponieważ 

dzieci rodzi się coraz mniej, to skutkować to będzie „wymieraniem” miast/regionów peryferyjnych. 

W efekcie może zabraknąć osób, które będą mogły opiekować się pokoleniem rodziców/dziadków 

w ich miejscu zamieszkania.  

Zróżnicowanie regionu dające się określić sformułowaniem „Poznań i reszta” stanowi wyzwanie dla 

działań prowadzonych w województwie. W Poznaniu aktywność obywateli (przejawiająca się np. 

chęcią udziału w projektach) jest w opinii uczestników wywiadów dużo większa niż w innych 

obszarach województwa. Może to wynikać z faktu, że migrują do niego jednostki najbardziej 

mobilne, energiczne, zainteresowane swoim rozwojem i zdeterminowane, aby osiągnąć sukces. 

Z kolei mieszkańcy miasta korzystają z jego potencjału kulturowego, edukacyjnego, infrastruktury, 

co zwiększa ich możliwości działania w porównaniu do mieszkańców spoza aglomeracji poznańskiej. 

Do potencjału regionu należy zdecydowanie zaliczyć działania podejmowane przez ROPS 

w Poznaniu. Respondenci w trakcie wywiadów grupowych przyznawali, że jest to instytucja 

podejmująca bardzo dużo działań na rzecz stymulowania włączenia społecznego – zarówno 

z własnej inicjatywy, jak i angażująca się w inicjatywy innych partnerów.  
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Moduł 3. Rola samorządu województwa w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

oraz stymulowaniu włączenia społecznego w perspektywie 2014 – 2020 

Z przeprowadzonych badań jakościowych w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego wynika, że przybiera ona ograniczone formy i zasięg. Istnieją jednak przykłady 

dobrej i efektywnej współpracy JST, ponieważ często uzależnione jest to od cech indywidualnych i 

postaw głównych interesariuszy wszystkich szczebli. Analizy wskazują jednak, że istnieje ciągle 

niedosyt działań promujących współpracę, również poprzez nieformalne spotkania.  

Najbardziej wsparcie samorządu oczekiwane jest i potrzebne w tworzeniu i funkcjonowaniu 

spółdzielni socjalnych. Niemniej ważna jest konieczność kontynuacji inwestycji w edukację 

i infrastrukturę, głównie komunikacyjną. Są to bowiem w opinii respondentów dwa podstawowe 

stymulatory rozwiązania problemów natury społecznej i aktywizującej. Wskazane jest też 

zaangażowania samorządu celem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działania te muszą mieć 

charakter długofalowy i wieloletni, nie projektowy, stąd też niezbędne zaangażowanie organów 

samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Z badania wynika również potrzeba dalszego 

instytucjonalnego wsparcia NGO, które warto byłoby poszerzyć o indywidualne wsparcie kadry 

i wymianę doświadczeń. 

Moduł 4. Cele i doświadczenia WRPO w przeciwdziałaniu wykluczeniu i stymulowaniu 

włączenia społecznego w regionie  

W ramach WRPO na lata 2007-2013 realizowane są działania ukierunkowane na wspieranie 

włączenia społecznego w następujących obszarach: 

 Poprawa mobilności wewnętrznej mieszkańców – projekty w obszarze transportu 

drogowego, kolejowego, komunikacji miejskiej (Działania 2.1 – 2.4) – odpowiadające na 

problem wykluczenia strukturalnego, a w przypadku zapewnienia nowoczesnego taboru 

kolejowego i miejskiego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – także 

wykluczenia fizycznego, 

 Społeczeństwo informacyjne - Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna (Działanie 2.72) – 

odpowiadający na problem wykluczenia cyfrowego, 

 Rewitalizacja obszarów problemowych - Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 

(Działanie 4.1, Działanie 4.2) – mający znaczenie dla zmniejszenia wykluczenia związanego 

z miejscem zamieszkania, 

 Infrastruktura społeczna - Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (Działanie 5.1, 

Działanie 5.2, Działanie 5.3, Działanie 5.4) - przeciwdziałający w sposób pośredni 

przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji WRPO 2007-2013. 

Znaczenie dla wykluczenia materialnego będą miały również wszystkie projekty WRPO 2007-2013, 

dzięki którym powstały miejsca pracy. Przeprowadzone w 2012 roku badanie ewaluacyjne (pt. 

Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na 

zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy) pokazało, że 

takie projekty stanowią ponad 61% wszystkich badanych projektów. Oszacowano, że na skutek 

realizacji wszystkich projektów powstało łącznie 7 561 miejsc pracy (w tym 31% zajmują kobiety), 

z czego prawie 90% to bezpośrednie miejsca pracy, powstałe u beneficjentów. Miejsca pracy 

powstałe dzięki WRPO (7 561) stanowią 7% wszystkich powstałych w latach 2007-2012 w 

Wielkopolsce miejsc pracy netto. 

                                                 

 

 
2 Oraz nowe działanie 2.8 (Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego), które jeszcze nie jest realizowane. W lipcu 

2013 roku ogłoszono kolejny konkurs (dwa poprzednie unieważniono).  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 12 

W ramach WRPO 2007-2013 brak jest działań i typów projektów ukierunkowanych na rozwój 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego, tj. III sektora. Organizacje pozarządowe mogły być 

beneficjentami wybranych działań we wszystkich osiach priorytetowych, stanowią one jednak 

najmniejszą grupę wśród wszystkich typów beneficjentów (w sumie 20 fundacji i stowarzyszeń). 

Brak jest też działań i typów projektów ukierunkowanych wyłącznie na rozwój inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej. Wśród realizowanych projektów z zakresu infrastruktury społecznej jest jeden 

realizowany przez PES. 

W ramach działań WRPO 2007-2013 zakwalifikowanych jako wspierające włączenie społeczne 

podpisano na dzień 30 czerwca 2013 roku 402 umowy o dofinansowanie na projekty o łącznej 

wartości ponad 3 519 mln zł.. Większość projektów realizowana jest na obszarach miejskich; tam 

też skierowanych jest 61% środków.  

WRPO 2007-2013 realizuje cele strategii Europa 2020. W ramach Programu na kategorie 

interwencji, które wpisują się w cele Strategii Europa 2020 przypada 1 230 194 532 euro ze 

środków EFRR (tj. 92,3% wszystkich środków EFRR w WRPO). 

W największym stopniu wsparcie skierowano na zwiększenie mobilności wewnętrznej mieszkańców, 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz infrastrukturę systemu oświaty. W niewiele 

mniejszym stopniu środki skierowano na obszary problemowe tj. na projekty w zakresie 

rewitalizacji obszarów miejskich oraz poprzemysłowych i powojskowych. Oznacza to, iż 

dotychczasowa realizacja WRPO 2007-2013 ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie 

potrzeb wynikających z wyzwań rozwojowych zidentyfikowanych w diagnozie województwa: 

 Zróżnicowanie przestrzenne dostępu do infrastruktury drogowej, marginalizacja 

poszczególnych części województwa oraz określonych grup mieszkańców, postępująca 

degradacja dróg, w wyniku czego w sposób istotny pogarsza się także bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, 

 Ograniczenia komunikacyjne i ograniczony dostęp mieszkańców wsi i innych terenów 

peryferyjnych do rynku pracy oraz usług ze względu na niedostatecznie rozwinięty system 

transportu zbiorowego, 

 Brak dostatecznie rozwiniętej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi 

sieciami regionalnymi i krajowymi (poprzez realizację Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej), 

 Niewystarczające dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy (poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych w sektorze edukacji). 

 Konieczność wsparcia wybranych obszarów, w których nagromadziło się najwięcej 

problemów lub ich potencjał jest niewłaściwy, bądź w niewystarczającym stopniu 

wykorzystany (poprzez projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich). 

 Konieczność poprawy jakości oraz dostępu do ośrodków medycznych (poprzez realizację 

projektów infrastrukturalnych w ochronie zdrowia). 

W małym stopniu wsparcie skierowano na zaspokojenie potrzeb związanych z: 

 Koniecznością wzbogacenia oferty usług elektronicznych (aczkolwiek w tym obszarze 

główną rolę pełni PO IiŚ i PO IG).   

 Niewystarczającym stanem infrastruktury organizacji pozarządowych. 
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Moduł 5. Cele i doświadczenia PO KL w przeciwdziałaniu wykluczeniu i stymulowaniu 

włączenia społecznego w regionie 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe raporty ewaluacyjne odnośnie oceny skuteczności POKL 

w województwie skuteczność tę można ocenić pozytywnie, należy jednak zwrócić uwagę, iż 

większość ocen przeprowadzana była jedynie w oparciu o subiektywne oceny uczestników 

projektów, a brakuje twardych danych w tym zakresie. Jedynym twardym wskaźnikiem 

(ilościowym) jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Biorąc pod subiektywne opinie 

uczestników, jak i osiągnięte wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, widać że 

województwie udaje się aktywizować wszystkie grupy docelowe POKL skuteczniej niż na poziomie 

kraju, szczególnie imponujące są osiągnięcia komponentu regionalnego POKL w zakresie 

wprowadzania na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. 

Kluczowym problemem w przypadku większości grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w województwie jest bezrobocie. Z tego punktu widzenia najbardziej adekwatne do 

zidentyfikowanych potrzeb będą formy wsparcia oferujące największe szanse znalezienia 

zatrudnienia: dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, staże, szkolenia. Można 

ponadto wskazać formy wsparcia bardziej rekomendowane dla pewnych grup ze względu na ich 

specyficzne potrzeb (patrz: tabela rekomendacji – rozdział 12). 

Większość  środków,  jakie  mogą  pozyskać  NGO/instytucje  ekonomii  społecznej  (zwłaszcza z 

funduszy unijnych), to środki związane z realizacją konkretnych projektów. Jednakże jedynie część  

tych  środków  może  pokryć  koszty funkcjonowania tych podmiotów (personel,  bieżąca 

działalność i  –  rzadziej  –  inwestycje), oczywiście o ile koszty te związane są z realizacją 

projektu. Pozyskanie takich środków może istotnie przyśpieszyć rozwój organizacji i przyczynić się 

do poprawy sytuacji osób, którym pomaga dany podmiot. 

Moduł 6. Cele i doświadczenia SPS oraz Regionalnego Planu ES w przeciwdziałaniu 

wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie  

Z przeprowadzonych analiz w zakresie celów i doświadczeń SPS oraz Regionalnego Planu ES 

w przeciwdziałaniu i stymulowaniu włączania społecznego w regionie wynika, iż w największym 

stopniu działania wpisujące się w politykę społeczną realizowane są w Wielkopolsce przez UMWW. 

Jednocześnie najliczniej wcielane są one życie w ramach Priorytetu I „Wielkopolska równych szans i 

możliwości”. 

Samorząd województwa powinien promować termin ekonomia społeczna, a także podmioty 

funkcjonujące w jej ramach, typu spółdzielnia socjalna. Zauważalny jest w społeczeństwie bardzo 

niski poziom wiedzy na ten temat, który często skutkuje, jak wynika z badań jakościowych 

i literatury3, zwolnieniem tempa rozwoju ekonomii społecznej, a - co za tym idzie - ograniczeniem 

stymulowania włączenia społecznego.  

Moduł 7. Postulat komplementarności WRPO 2014+, PO KL i działań wynikających z 
celów SPS 

W ramach WRPO 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów uwzględniały zastosowanie zasady 

komplementarności, jednak tylko w priorytecie II, IV i V. Kryterium to nie może jednak zostać 

uznane za istotny element wpływający na podniesienie komplementarności projektów, ze względu 

na jego niską wagę przy wyborze interwencji4. Zapisy dotyczące realizacji zasady 

                                                 

 

 
3 por. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, Praca zbiorowa pod redakcją 

Piotra Frączaka i Jana Jakuba Wygnańskiego, Warszawa, marzec 2008 
4 por. Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public Profits, 

Poznań, 2012. 
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komplementarności w dokumentach WRPO (podobnie jak i zresztą PO KL) są sformułowane 

w sposób zbyt ogólny, co przy braku konkretnych narzędzi i procedur znacznie utrudnia realizację 

zasady komplementarności. Średnia ocen uzupełniania się działań obejmujących różnych grup 

wynosi 3 lub mniej (na skali ocen 1-5), co oznacza, iż jest to jeden z elementów wymagających 

usprawnienia w kolejnym okresie programowania. Rekomendowane narzędzia wspierania 

komplementarności przedsięwzięć ułatwiających realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i stwarzania warunków dla włączenia 

społecznego:  

 położenie nacisku na zintegrowane projekty EFRR i EFS (punktowanie projektów 

komplementarnych), ponieważ zintegrowane podejście wymaga powiązania inwestycji 

miękkich z inwestycjami w fizyczną infrastrukturę; 

 tworzenie horyzontalnych ciał doradczych (złożonych z osób decyzyjnych), które będą 

czuwały nad zapewnieniem koordynacji i komplementarności działań;  

 wspieranie projektów partnerskich, jak i współpracy przedstawicieli różnych instytucji, 

zwłaszcza instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej. 

Moduł 8. Kierunki interwencji WRPO 2014+ w przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu oraz stymulowaniu włączenia społecznego w nowej perspektywie 

finansowej  

Najwięcej samorządów wskazało, że na ich terenie grupą zagrożoną wykluczeniem są osoby 

niepełnosprawne (88% wskazań), ale jednocześnie nie jest to grupa, która została określona jako 

zagrożona w największym stopniu. Tutaj średnia dla całego województwa wskazuje na osoby po 45 

roku życia jako najbardziej zagrożone. Osoby niepełnosprawne znajdują się na drugiej pozycji 

razem z osobami mieszkającymi na wsi. Duży odsetek samorządów wskazało na problem 

wykluczenia kobiet (81%), przy czym poziom zagrożenia oceniono średnio na 2,47. Problem 

wykluczenia osób odmiennego pochodzenia etnicznego dotyczy 25% samorządów, ale nie został 

oceniony jako kluczowy na tle innych zagrożonych grup. Jako najmniej zagrożone wykluczeniem 

okazują się być dzieci (średnia 1,71), jednak problem ten dotyczy prawie 60% samorządów. 

Głównym problemem niemal wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem (oprócz dzieci) jest 

bezrobocie i to na tym obszarze samorządy chcą się skoncentrować w przyszłym okresie 

programowania.  

W stosunku do osób starszych JST chcą przede wszystkim skierować działania przeciwdziałające 

bezrobociu – ułatwiające pozostanie, wejście lub powrót na rynek pracy. Bezpośrednim efektem 

działań ma być pozyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności np. 

w obsłudze komputera. Planowane działania to: szkolenia, warsztaty i kursy, staże i praktyki 

zawodowe, doradztwo zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności. Udział tej grupy społecznej 

JST widzą też we wspieranych podmiotach ekonomii społecznej. Działania skierowane do tej grupy 

powinny być zróżnicowane ze względu na wiek - do grupy młodszej rekomendowane jest 

skierowanie inicjatyw edukacyjnych i aktywizujących, a do starszej (w szczególności do osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji) działań opiekuńczych, pomocy materialnej i rzeczowej. 

Istotnym elementem jest też wsparcie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy na 

obszarach wiejskich: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wspieranie spółdzielni 

socjalnych. Wsparcie mieszkańców wsi będzie skupiało się, bardziej niż w przypadku innych grup 

społecznych, na materialnych aspektach (wsparcie materialne, dofinansowanie kosztów dojazdów, 

dotacje na tworzenie miejsc pracy na miejscu) niż podnoszących ich kwalifikacje zawodowe (choć 

nadal dominującym kierunkiem wsparcia będą projekty szkoleniowe i doradztwo zawodowe). 

Do osób niepełnosprawnych, bardziej, niż do innych grup zagrożonych wykluczeniem, skierowane 

będą projekty zdrowotne oraz wsparcie psychologiczne. Obok szkoleń, kursów, staży i praktyk, 

istotną formą wsparcia będą dotacje na założenie własnej firmy lub spółdzielni socjalnej. Kluczowe 
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jest wsparcie kompleksowe, skierowane nie tylko do osoby niepełnosprawnej, ale też jej otoczenia 

(np. pracodawców): wsparcie zdrowotne, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do wejścia na 

rynek pracy, następnie wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji i doradztwa/ pośrednictwa, 

a następnie wsparcie, dzięki któremu będą mogli podejmować działania samodzielnie (wsparcie 

materialne, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności). 

Byli więźniowie nie byli szczególnie często wskazywaną grupą społeczną, zagrożoną wykluczeniem, 

ale jeśli już samorząd wskazał na tę grupę, wymieniał cały szereg problemów, z którymi się ona 

boryka. Częściej niż w odniesieniu do innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

samorządy widzą potrzebę wsparcia byłych więźniów w wyszukaniu miejsca pracy. Pośrednictwo 

pracy wydaje się być szczególnie uzasadnione w przypadku takich osób, gdyż istnieje duża niechęć 

pracodawców do zatrudniania osób po wyrokach sądowych. Dużo częściej niż inne ta grupa 

społeczna wymaga wsparcia psychologicznego ze względu na powszechny problem z uzależnieniami 

(alkoholizm). W dalszej kolejności znajdują się działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo. Działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne, doradztwo 

i pośrednictwo pracy świadczą o tym, że w skutecznym wejściu na rynek pracy pomoże tym 

osobom towarzyszenie im w tym procesie, a nie tylko wyposażenie w wyższe kwalifikacje.     

Wsparcie nieinfrastrukturalne skierowane do kobiet będzie polegać głównie na podnoszeniu 

kwalifikacji i doradztwie zawodowym. Istotnym elementem będzie połączenie tych działań 

z organizacją wsparcia w opiece nad dziećmi na czas poszukiwania pracy (aczkolwiek ten typ 

pomocy został wskazany zaledwie przez połowę samorządów, które chcą kierować działania do 

kobiet poszukujących zatrudnienia). 

Patrząc na planowane przez JST działania miękkie skierowane do osób młodych widać, że będą one 

odpowiadać na główną barierę na rynku pracy, jaka dotyczy tej grupy, a mianowicie 

niewystarczające doświadczenie zawodowe. Staże i praktyki zawodowe to główny kierunek 

wsparcia, następnie szkolenia i kursy, doradztwo zawodowe oraz wsparcie bezpośrednie: poza 

stażami i praktykami także zatrudnienie subsydiowane. 

Samorządy w badaniu ilościowym rzadko wskazywały osoby odmiennego pochodzenia etnicznego, 

innej narodowości, jako grupę szczególnie zagrożoną bezrobociem. Te, które to zrobiły, planują 

objąć te osoby wsparciem w postaci szkoleń, warsztatów, kursów, a także pośrednictwem pracy. 

Mimo iż prawie 60% samorządów oceniło, że dzieci stanowią grupę ryzyka jeśli chodzi o 

marginalizację, stosunkowo rzadko wskazywały ją jako grupę szczególnie zagrożoną na tle innych. 

Stąd niewielka liczba wskazań co do planowanych działań wobec dzieci. W zakresie infrastruktury 

nieliczne wskazania dotyczą wzmocnienia infrastruktury społecznej i systemu oświaty. 

Najwięcej wskazań dotyczy szkoleń i warsztatów, co w przypadku dzieci oznaczać będzie 

organizację zajęć wyrównawczych lub pozaszkolnych. 

Z analizy zapotrzebowania na projekty w przyszłej perspektywie finansowej można wyciągnąć 

następujące spostrzeżenia: 

 Samorządy chcą skupić się głównie na realizacji tradycyjnych form wsparcia, tj. szkoleń, 

warsztatów oraz staży i praktyk, 

 W odniesieniu do mieszkańców wsi samorządy mają zamiar zaoferować kompleksowe 

wsparcie, tj. obejmujące zarówno projekty infrastrukturalne, jak i miękkie, 

 Niewielka liczba samorządów wskazała na zamiar realizacji projektów w zakresie doradztwa 

zawodowego dla ludzi młodych, wskazując inne grupy jako odbiorców takich działań. 
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Moduł 9. Kryteria wyboru projektów dla WRPO 2014+ 

Doświadczenia WRPO i POKL 2007-2013 wskazują, iż kryterium formalne zakładające zgodność 

z politykami horyzontalnymi jest kryterium o ograniczonym wpływie. Pozytywnie należy ocenić 

natomiast to, że w ramach oceny merytorycznej WRPO można wskazać kilka przykładów kryteriów 

punktujących działania na obszarach, na których mogą występować grupy zagrożone wykluczeniem 

społecznym, jak i kryteria punktujące działania bezpośrednio nastawione na włączenie społeczne. 

Jako sprzyjające włączeniu można również zakwalifikować kryteria wspierające tworzenie 

partnerstw/wspierające współpracę przedstawicieli różnych instytucji. Powyższe kryteria warto 

zastosować również w WRPO 2014+. Ponadto w ramach kryteriów wyboru projektów dla przyszłej 

perspektywy rekomendowane jest: 

 punktowanie powstawania nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób 45+ i niepełnosprawnych; 

 punktowanie projektów o wysokiej efektywności zatrudnieniowej; 

 punktowanie projektów zakładających pogłębioną analizę potrzeb uczestników (w tym 

doradztwo zawodowe) oraz kompleksowe wsparcie (pakiet różnych form wsparcia);  

 punktowanie projektów prowadzących określone działania dla określonych grup docelowych 

w ramach włączania społecznego5. 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy dostępnych opracowań, badań ilościowych, jak i jakościowych 

widać, że uzasadnione byłoby zastosowanie klauzul społecznych w WRPO 2014+, w ramach 

kryteriów wyboru projektów wśród narzędzi wspierających włączenie społeczne, a w szczególności 

ekonomię społeczną. W związku z faktem, że rozwiązanie to nie jest w województwie stosowane, 

konieczne jest zwiększenie wiedzy urzędników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w tym 

zakresie. 

Moduł 10. Problemy badawcze do następnych badań 

Rekomenduje się przeprowadzenie oddzielnych, pogłębionych badań w celu identyfikacji potrzeb 

i problemów oraz rekomendowanych działań dla społeczności zmarginalizowanych Romów, 

Ukraińców oraz byłych więźniów. Przydatne byłoby również zbadanie zjawiska polaryzacji 

w regionie. W celu rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wskazane byłoby zlecenie 

ekspertyz mających za cel identyfikację nisz rynkowych, które przyczyniałyby się do rozwoju 

ekonomii społecznej.  

 

 

 

  

                                                 

 

 
5  patrz tabela wniosków i rekomendacji skierowanych do IZ WRPO rozdział „Wnioski i konkluzje końcowe”. 
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Summary 

The main objective of this study was to formulate recommendations for the development policy 

for Wielkopolska, in particular for the drafting of the ROP 2014-2020 for the region of 

Wielkopolska, taking into account the objectives of the Europe 2020 Strategy in the area of 

inclusive growth. 

For the purposes of this study, it was assumed that the concept of inclusive growth and, 

consequently, the policy or measures aimed at promoting inclusive growth shall be defined 

as: 

 preventing social exclusion by hampering and neutralizing social exclusion in its financial, 

legislative, structural and physical aspects. This also included stimulating employment, 

skills development, poverty eradication and prevention – all of which are the objectives of 

the Europe 2020 Strategy. Preventing digital exclusion is also encompassed within this 

study; 

 stimulating (creating conditions for) the development of civil society, in particular through 

the development of 

1. civil society institutions, 

2. initiatives in the field of social economy. 

 

Research and analysis methods applied: analysis of the existing data, diagnostic survey of 

local government units at the level of poviats and communes, focus groups, expert panels, 10 case 

studies of good practice which indicate positive developments in the eradication of social exclusion 

or positive changes resulting from the promotion of social inclusion at a local level, additional 

individual interviews. 

 

Module 1. Diagnosis of social exclusion in Wielkopolska 

Five types of social exclusion (structural, material, physical, regulatory/normative, digital) are 

observed in Wielkopolska on a scale comparable with the country’s other regions. 

 

Material exclusion: due mainly to unemployment. In 2012, the level of employment in Wielkopolska 

stood at 52.4%. This means that only half of the region’s inhabitants were employed. The level of 

employment varies depending on age and gender. The employment rate among men is 62.8%, as 

compared to only 43.6% among women. The highest employment rate was recorded among those 

aged 25-54 years (78.6%), while the rate is much lower for those aged 15-24 and 55-64: 30.9% 

and 39.3% respectively. Wielkoposka is one of the regions of Poland classified as being 'low-wage', 

which ultimately has an impact on the scale of social exclusion. Large-scale social exclusion is 

especially evident in north-east Wielkopolska. 

 

Structural exclusion: in terms of the number of people who pursue their training after having 

completed their compulsory education, the results of Wielkopolska are lower than the national 

average (Wielkopolska - 3.6% for adults aged 25-64; Poland - 4.5%). Wielkopolska is 

characterized by high rates of enrolment at all stages. Moreover, the number of students per 

10,000 residents sets Wielkopolska apart from the rest of Poland. In terms of external 

examination, the results in Wielkopolska are worse than the national average. Within the region, 

poor exam results coincide with high poverty levels. The proportion of youth leaving education 

early is higher than the national average and it should also be noted that this ratio is increasing. 

Leaving education is correlated with material exclusion. Lack of access to physical education is a 

factor impacting the scale of structural exclusion. Unequal access to sports is most clearly visible in 

terms of access to sports facilities. In 2010, youth from the central and eastern part of 

Wielkopolska had the most limited access to sports facilities (one field per 601 -1,000 children). As 

regards access to swimming pools, the situation observed in the eastern part of the province was 

the most alarming.  
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Physical exclusion: the most important factor of physical exclusion is physically disability. In 

Wielkopolska, more people with disabilities live in cities (almost 18,000) than in the countryside 

(13,000). A similar pattern can be observed in the case of chronically or seriously ill patients. The 

vast majority of people with disabilities are unemployed. The ratio of unemployed disabled women 

(25%) is comparable to the percentage of unemployed disabled men (24%). 

 

Digital exclusion: indicators of access to computers with Internet access are differentiated by 

gender, age and socio-professional status. The same applies to the subjective evaluation of 

computer skills. 69% of men and 64% of women claim having good computer skills. The highest 

value of this indicator is observed among those aged 16-25 (90%) and it decreases with age. 

Among people aged 65 and more, the value of this indicator stands at 22%. A high proportion of 

the unemployed assess their computer skills positively (71%). The percentage of Wielkopolska 

inhabitants (66%) who rate their skills as high and very high indicates the need for further 

education in this area. 

 

Normative exclusion: the ratio of Wielkopolska population at risk of exclusion due to having 

committed unlawful acts is relatively lower than the national average. The majority of normatively 

excluded people live in cities. Discrimination and dependence are not considered to be serious 

problems in the Wielkopolska region. The main factor leading to exclusion amongst former 

prisoners and those suffering from addiction is their inability to find employment, which in turn 

leads to material, structural and physical exclusion. 

 

The main social groups at risk of social exclusion in Wielkopolska include: people aged 45 

years and/or over, people with disabilities and those residing in rural areas. 

 

Aid in the form of cash benefits is effective only on a short-term basis. Financial assistance, even if 

granted repeatedly, does not result in social inclusion. Social assistance benefits provide a fast and 

immediate solution, but have no long-term impact. 

 

Actions taken by local governments at the level of poviats and aimed at preventing social exclusion 

are the same in all sub-regions. Their results are observable and measurable with indicators such 

as employment growth. Efficiency indicators of measures pursued by local governments at the level 

of poviats stand out against the achievements of other Polish regions. 

 

The activity of the third sector in Wielkopolska is focused on the long-term prevention of social 

exclusion. The measures undertaken, such as the provision of consulting and training services, are 

aimed at the inclusion into mainstream society of those who have thus far been excluded. 

From the point of view of the effectiveness of measures against social exclusion, support provided 

by communes and poviats is more effective at counteracting social exclusion than the provision of 

cash benefits to the socially excluded. These measures are complex and precisely tailored to the 

needs of particular groups, bringing long-term and manageable effects. 

 

The study shows that Wielkopolska’s potential lies in the implementation of measures aimed at the 

prevention of social exclusion. The potential was identified taking into account the involvement of 

the competent institutions and the measures carried out in the framework of the Human Capital 

Operational Programme and the WROP. Given the low number of applications for funding that have 

been refused for formal reasons, the potential funding applications to support activities under the 

HC OP and ROP have been assessed positively. 
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Module 2. Study of active citizenship 

In 2010, 7,400 foundations, associations and other non-profit organizations6 operated in the region 

of Wielkopolska. In the period of 2008-2010, an increase in the number of these entities was 

observed. If we take the number of organizations in 2008 as the base line (100%), by 2010, their 

number had increased by 6% throughout Poland and by 12% in Wielkopolska. The majority of 

these organizations operate in the area of sport, tourism and recreation, and their scope covers the 

area of a commune or a poviat. Wielkopolska excels in the number of registered Volunteer Fire 

Departments (in 2011, the national average was 1,006 units, against 1,802 in Wielkopolska). Other 

forms of activity popular among the residents of Wielkopolska include economic and professional 

organizations: in 2011, a national average of 404 such organizations per 10,000 of the population 

were operating, against 763 in Wielkopolska. 

 

According to the participants of focus groups, an increasing professionalization of the third sector is 

observed in Wielkopolska. It manifests itself in the affiliation of organizations of a certain type in 

order to promote and develop standards of activity, strengthen partnerships, exchange experiences 

and promote best practices, as well as monitor and analyse the effectiveness of legal solutions. It 

is without a doubt recognised as representing an important potential of the region and should be 

encouraged, for example by ensuring the sustainability of institutions that already provide support 

to social economy entities (the so-called Social Economy Support Centres). 

 

The Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznań commissions - in the form of open tenders 

– the performance of public tasks falling within its competence. Objectives related to the 

performance of public tasks also dominate in municipal and poviat cooperation programmes 

conducted with NGOs. Only about 6% of local government units in Wielkopolska did not pursue 

such programmes in 2012. However, according to the representatives of the third sector, local 

governments did not cooperate to an acceptable level with organizations in helping to eradicate 

social problems in their area of operation. In their view, NGOs are able to solve such problems 

more efficiently, faster, and - within the same measures - further strengthen their institutional 

capacities. The main barriers to this process are recognised as being the limited knowledge of local 

government units about NGOs and their reluctance to provide NGOs with funds, due to the limited 

amount thereof and the fear of the problems that might arise should an organization fail to fulfil its 

commitments. At the local level, another difficulty stems from the fact that authorities avoid the 

transfer of funds (even in open competitions) to entities operated by persons with different political 

views. Data from the Social Diagnosis 2011 indicated that in 2011, Małopolska and Wielkopolska 

were the two provinces containing the largest number of households with Internet access. This 

enables the development of non-institutional forms of civic participation, and all initiatives that are 

organized via the Internet and on the Internet should be considered as civic participation. Among 

the particularly noteworthy initiatives, one should mention measures linked to the place of 

residence: the so-called urban movements. According to the sociological theory of C. Offe, new 

social movements are focused on operating within a specific area. This is reflected by initiatives for 

the organisation of referenda on the dismissal of local authorities. According to data provided by 

the National Electoral Commission (as of 10.09.2013), 87 such referenda have already been held in 

Poland during the current term of office, of which 8 were organised in Wielkopolska. 

 

In the fourth quarter of 2012, 485 social economy entities operated in the province. They employ 

mainly people over 50 and persons with disabilities. The social economy support system in 

Wielkopolska includes Regional Centres of Social Policy, Social Economy Support Centres, Units of 

                                                 

 

 
6 Source: Local Data Bank, CSO 
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Local Self-Government, Social Assistance and Integration Institutions, Labour Market Institutions 

and financial institutions. It has been defined in the Regional Plan of Social Economy Development 

in the Wielkopolskie Voivodeship 2013-2020. According to the respondents from focus group, the 

level of public interest in social economy is unsatisfactory. Social cooperatives are associated 

negatively and their members are considered as ‘inferior’. The development of social economy in 

Wielkopolska enables the region to solve the problems of the most socially marginalized: the 

elderly, people with disabilities, those with low levels of education, former prisoners, etc. 

Respondents from the focus groups pointed out that despite the largest group at risk of social 

exclusion consisting of people aged over 50, it does not mean that this group has any particular 

needs or potential, but it is rather reflective of the priorities imposed on social economy entities. 

The necessary direction for the development of social economy in the region - already tested by 

the WCES (Center for Solidarity Economics of Wielkopolska) – includes stronger links with 

business, also as a source of experience and support. The development of social economy entities 

can also be pursued within integrated projects combining investments with soft projects, such as 

the construction/ conversion of buildings into social integration centres, providing training to staff 

or project participants etc. 

 

The results showed that 48% of local authorities are not aware of the type of problems 

encountered by social economy entities operating in their areas. It can be assumed (although this 

requires further investigation) that the issue of supporting social economy entities in general is not 

a subject of debate among officials and community authorities. The lack of reflection on the 

possibility of support for social economy entities within communities, and - more broadly - their 

situation in the community means that activities carried out by local governments in order to 

stimulate the processes of social inclusion should be assessed as inadequate. 

 

In the next 8-10 years, the regional government will have to face three major problems that 

combine to contribute to both social exclusion and inclusion, namely the aging population, 

insufficient number and availability of jobs for young people and the declining birth rate. A larger 

number of elderly people will need to be provided with care and health services, as well as leisure 

activities. It is worth noting that those aged over 50 may engage more in active citizenship due to 

a greater amount of available free time. However, the difficult financial situation of the elderly 

means that solutions based on non-pecuniary exchange (e.g. banks of time) will need to be 

implemented. 

 

Unemployed young people will migrate to larger urban centres in order to find employment. Due to 

the decreasing number of children, peripheral towns/ regions will become depopulated. 

Consequently, there may not be enough people to take care of their parents and grandparents at 

their place of residence. 

 

The diversification of the region, often described as "Poznan and the rest", proves a major 

challenge for the projects carried out in the region. According to the interviewees, the inhabitants 

of Poznan are more active (which is reflected, for example, in their willingness to participate in 

projects) than the population of other areas of the region. This may be due to the fact that the city 

attracts the most mobile and energetic individuals, who place a great value on personal 

development and are determined to succeed. The inhabitants of the city benefit from its cultural, 

educational and infrastructure potential, thereby improving their abilities as compared to people 

from outside the Poznan agglomeration. The potential of the region includes actions undertaken by 

the regional centres of social policy. Respondents from focus groups admitted that this institution 

has undertaken a great number of activities to stimulate social inclusion - both on its own and at 

the initiative of other partners. 
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Module 3. The role of the regional government in the fight against social exclusion and 

fostering social inclusion in the 2014 - 2020 perspective 

According to the study of the quality of co-operation between local authorities, its form and scope 

are limited. However, there are examples of good and effective cooperation between local 

governments, as often it depends on the individual characteristics and attitudes of key 

stakeholders at all the levels. Analyses indicate insufficient number of activities aimed at promoting 

regional cooperation, also through informal meetings. 

 

Local government support is expected and needed for the creation and operation of social 

cooperatives. The need to invest in education and infrastructure development, especially regarding 

communication, is equally important. According to the respondents, these are the two main 

stimulators for solving social and employment problems. Local governments’ commitment to the 

development of civil society is also necessary. These measures need to be long-term and not 

project-based, and therefore the involvement of local governmental bodies at all levels is 

necessary. The study also shows a need for further institutional support to NGOs, which should be 

extended to include individual support for the staff and the exchange of experiences. 

 

Module 4. Objectives and experience of the WROP in preventing social exclusion and 

fostering social inclusion in the region 

As part of the WROP 2007-2013, measure aimed at promoting social inclusion in the following 

areas are undertaken: 

 Improving internal mobility of the population - projects in the areas of road, rail and city 

transport (Measures 2.1 - 2.4) – addressing the problem of structural exclusion and - in the 

case of providing modern rolling stock adapted to the needs of people with disabilities - 

also physical exclusion, 

 Information Society - Priority II: Communications Infrastructure (Measure 2.77) - 

addressing the problem of digital exclusion, 

 Revitalisation of problem areas - Priority IV Revitalization of problem areas (Measure 4.1, 

Measure 4.2) - combating the problem of exclusion related to the place of residence, 

 Social infrastructure - Priority V Human capital Infrastructure (Measure 5.1, Measure 5.2, 

Measure 5.3, Measure 5.4) – preventing (in an indirect manner) students from exiting the 

educational system prematurely  (WROP 2007-2013). 

 

All of the WROP 2007-2013 projects aimed at creating new jobs will also have an impact on 

material exclusion. The evaluation study (entitled Impact of the interventions of Wielkopolska 

Regional Operational Programme, 2007-2013, on employment in Wielkopolska - targeted support 

for the creation of jobs) conducted in 2012 showed that such projects account for over 61% of all 

surveyed projects. It is estimated that the implementation of the projects have led to the creation 

a total of 7,561 jobs (of which 31% are taken by women), among which almost 90 % are direct 

jobs created by the beneficiaries. Jobs created in the framework of the WROP (7,561) represent 

7% of all new jobs created in 2007-2012 in Wielkopolska. 

 

No measures or types of projects aimed at the development of civil society institutions, or the third 

sector, have been undertaken in the framework of the WROP 2007-2013. Non-governmental 

organizations may be the beneficiaries of a number of measures in all priority axes, and they 

constitute the smallest group among all types of beneficiaries (a total of 20 foundations and 

associations). 

 

                                                 

 

 
7 Including the new Measure 2.8 (Providing access to broadband Internet), which has yet to be implemented. In 
2013 a new contest was announced (after the previous two had been cancelled). 
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No measures and types of projects are focused exclusively on the development of initiatives in the 

field of social economy. Among the projects aimed at the development of social infrastructure, one 

is carried out by social economy entities. 

 

Among the WROP 2007-2013 measures classified as supporting social inclusion, a total of 402 

funding agreements had been signed (as of 30 June 2013) for projects with a total value exceeding 

PLN 3,519 million. The majority of the projects are carried out in urban areas; 61% of the funds 

are targeted at urban areas. 

The WROP 2007-2013 pursues the objectives of the Europe 2020 Strategy. In the framework of the 

Programme, a total sum of EUR 1,230,194,532 from the ERDF has been earmarked (i.e. 92.3 % of 

the total ERDF means allocated to WROP) to the categories of interventions that are consistent with 

the objectives of the Europe 2020 Strategy. 

 

Support has been allocated mainly to measures increasing the internal mobility of local inhabitants, 

preventing digital exclusion and developing the infrastructure of the educational system. A great 

proportion of resources have also been allocated to problem areas, that is projects aimed at the 

revitalization of urban areas, as well as former industrial and military zones. This means that thus 

far, the measures undertaken in the framework of the WROP 2007-2013 have been targeted 

primarily at challenges to development identified in the region: 

 
 Unequal access to road infrastructure, marginalization of certain parts of the region and 

certain groups of people, road degradation and, consequently, significant deterioration in 

traffic safety; 

 Restricted communication and limited access of rural residents and residents of other 

peripheral areas to the labour market due to the insufficiently developed public transport 

system, 

 Insufficiently developed broadband network interacting with regional and national networks 

(through the implementation of Wielkopolska Broadband Network), 

 Insufficient adjustment of the education system to the needs of the labour market (through 

the implementation of infrastructure projects in the sector of education), 

 The need to support specific areas suffering from serious problems, as well as limited or 

unused potential (through projects aimed at revitalizing urban and rural areas), 

 The need to improve the quality of and access to medical facilities (through the 

implementation of infrastructure projects in health care). 

 

Limited support has been targeted at the following: 

 Necessity to expand the range of electronic services (although this area is addressed 

primarily by other operational programmes, namely ‘Infrastructure and Environment’ and 

‘Innovative Economy’), 

 Insufficient infrastructure of NGOs. 

 

Module 5. Objectives and experience of the Human Capital Operational Programme in 

combating social exclusion and fostering social inclusion in the region 

According to evaluation reports, the effectiveness of the HC OP in Wielkopolska can be assessed 

positively; however, it should be noted that the majority of evaluations have been carried out only 

on the basis of a subjective assessment by project participants and not on the basis of hard data 

available for a given area. The only “hard” (quantitative) indicator relates to employment 

effectiveness. Pursuant to the subjective opinions of participants and the employment efficiency 

indicator, the region seems to activate all target groups of the HC OP better than it is done at the 

national level. It should be emphasized that the region’s particularly impressive achievement is the 

inclusion of the long-term unemployed and the disabled into the labour market. 
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Unemployment is the greatest problem for the majority of the region’s groups at risk of social 

exclusion. From this point of view and given the identified needs, the most relevant forms of 

support are those that increase one’s chances of finding a job: grants to start one’s own business, 

internships and training. There are also certain types of support recommended for particular social 

groups according to their specific needs (see Recommendation table - Chapter 12). 

 

The majority of funding that can be obtained by NGOs/ social economy institutions (especially from 

the EU funds) is targeted at the implementation of specific projects. However, some of these funds 

can be used to cover operation costs of the above entities (staff, current activities and - less 

frequently - investment), as long as this expenditure is associated with the implementation of the 

project. The acquisition of such funding can significantly accelerate the development of an 

organization and contribute to improving the situation of people who benefit from its assistance. 

Acquiring external funding provides an opportunity for those organizations to which municipalities 

do not wish to transfer their responsibilities and resources. 

 

Module 6. Objectives and experiences of the SPS (Social Policy Strategy) and the 

Regional Plan for Social Economy in combating social exclusion and fostering social 

inclusion in the region 

Analyses of the objectives and experiences of the SPS and the Regional Plan for SE in preventing 

and stimulating social inclusion in the region indicate that measures in the framework of social 

policy are carried out to the greatest extent by the Marshal Office of the Wielkopolska Region. The 

majority of them are implemented in the framework of Priority I: "Wielkopolska of equal 

opportunities and possibilities". 

 

The regional government should promote the term social economy, as well as companies operating 

within it, a social cooperative. Noticeable is the society of the very low level of knowledge on the 

subject, which often results in, according to qualitative research and literature8, the release rate of 

development of the social economy, and - consequently - to reduce encourage social inclusion. 

 

Module 7. Postulate of complementarity of WROP 2014+, Human Capital Operational 

Programme and activities stemming from the SPS objectives  

Project selection criteria adopted in the WROP 2007-2013 encompassed the application of the 

principle of complementarity, however only in Priority II, IV and V. This criterion cannot be 

regarded as an important element increasing the complementarity of projects due to its limited 

impact on the selection of interventions.9 Records relating to the implementation of the principle of 

complementarity in WROP documents (just as in the HC OP) are formulated in an excessively 

general manner; in the absence of specific tools and procedures, this significantly impedes the 

implementation of the complementarity principle. The average rating for the complementarity of 

measures involving different social groups stands at 3 or less (on a scale of 1-5), which means that 

this element needs to be improved in the next programming period. The below list outlines the 

recommended tools of promoting the complementarity of projects in order to achieve the 

objectives of the Europe 2020 Strategy for combating social exclusion and fostering social 

inclusion: 

 

                                                 

 

 
8 por. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, Praca zbiorowa  
pod redakcją Piotra Frączaka i Jana Jakuba Wygnańskiego, Warszawa, marzec 2008 
9 Cf. Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy 
finansowej UE, Public Profits, Poznań, 2012. 
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- emphasis on integrated ERDF and ESF projects (encouraging complementary projects), as 

an integrated approach requires pairing soft investment with infrastructure investments, 

- creation of horizontal advisory bodies (consisting of decision makers) in charge of ensuring 

coordination and complementarity of measures, 

- promoting partnerships and cooperation between representatives of various institutions, 

especially social economy institutions. 

 

Module 8. Trends in WROP 2014 + interventions aimed at combating social exclusion and 

fostering social inclusion in the new financial perspective 

The majority of local government units have indicated people with disabilities as the group at risk 

of exclusion in their area (88 % of responses); however, the disabled have not been identified as 

the group at the greatest risk of social exclusion. According to local government units in the region, 

people aged over 45 are the most vulnerable group. The disabled rank second in terms of social 

exclusion, along with the inhabitants of rural areas. A large percentage of local governments 

pointed to the problem of the exclusion of women (81%), with the risk level assessed at 2.47 on 

average. 25% of local authorities indicated the problem of social exclusion of persons of a different 

ethnic origin, but this group has not been identified as one of the most vulnerable groups. Social 

exclusion does not appear to present a risk among children (with an average score of 1.71), 

however almost 60% of local governments have mentioned this group when referring to social 

exclusion. 

 

The main problem of nearly all disadvantaged groups (except children) is unemployment; this is 

the area on which local governments wish to focus in the next programming period. 

 

In relation to the elderly, local authorities wish to direct efforts aimed at tackling unemployment, 

that is measures that will enable this group to stay, enter or return to the labour market. The 

immediate effect of the implemented measures would be to acquire or increase qualifications and 

skills, for instance computer skills. It is planned to organise training, workshops and courses, 

internships and apprenticeships, vocational counselling and provide grants to start-up. This group 

of people should also benefit from assistance provided by the supported social economy entities. 

Activities aimed at this group should be differentiated by age: it is recommended that the younger 

group benefit from educational and professional activation initiatives, while the older group 

(especially people in a difficult financial situation) be provided with care, as well as financial 

assistance and in-kind aid. 

 

Support for the creation of jobs in rural areas is another important aspect: grants shall be provided 

to start one’s own business and to promote social cooperatives. Support for rural residents will 

focus on material aspects (financial support, financing the costs of commuting, subsidies for job 

creation) rather than on improving their professional qualifications, although training projects and 

professional counselling shall still dominate as the main forms of support. 

 

Health projects and psychological support shall be aimed mostly at people with disabilities - more 

so than in the case of other groups at risk of social exclusion. In addition to training, courses, 

internships and apprenticeships, an important form of support will consist in the provision of grants 

to start one’s own business or to develop social cooperatives. It is crucial to provide comprehensive 

support: targeted not only at persons with disabilities, but also their environment (e.g. employers). 

This includes health support in order to ensure that a person is well prepared to enter the labour 

market, followed by measures aimed at improving his/her professional skills and counselling/ 

mediation, and finally support allowing them to take action independently (material support, grants 

to start one’s own business). 

 

Former prisoners were not particularly often indicated as a social group at risk of exclusion, but 

several problems faced by this social group were listed. More often than in the case of other groups 
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at risk of social exclusion, it is considered that former prisoners need to be provided with support in 

the process of finding employment.  

Assistance in finding a job seems to be particularly important in the case of this group of people, as 

the majority of employers are reluctant to recruit former prisoners. Former prisoners require 

psychological support due to addiction problems (alcoholism) to a much greater extent than any 

other social group. Another issue to be addressed is professional development and mentoring. 

Psychological support, counselling and assistance in finding employment testify to the fact that help 

provided to this group of people, beyond developing their professional qualifications, is necessary 

for their successful entry into the labour market. 

 

Non-infrastructure support aimed at women shall comprise primarily the acquisition of new skills 

and professional counselling. These activities are to be combined with providing childcare for the 

duration of the job searching process (although this type of support has been mentioned only by 

50% of local authorities planning to undertake measures targeted at women seeking employment). 

 

Soft measures to be undertaken by local government and targeted at young people shall focus on 

the main barrier hindering their access to the labour market, namely their insufficient professional 

experience. Internships are the main support measure, followed by training courses, vocational 

guidance and direct support: subsidized employment in addition to internships. 

 

In the quantitative research, local governments rarely indicated people of foreign origin or 

nationality as a group at risk of unemployment. Those that have done so are planning to provide 

this social group with support in the form of access to training, workshops, courses and assistance 

in job seeking. 

 

Although nearly 60% of local governments estimated that children constitute a group at risk of 

marginalization, it was rarely indicated as a particularly vulnerable group. Consequently, the 

number of measures aimed at children is limited. In terms of infrastructure, few local governments 

are planning to develop social infrastructure and education system. 

 

The majority of local governments plan to organize training and workshops for children, the 

majority of which are remedial courses or extracurricular activities. 

 

The following observations can be drawn from the analysis of the demand for projects in the next 

financial perspective: 

- Local governments wish to focus on the implementation of traditional forms of support, 

such as trainings, workshops, internships and apprenticeships, 

- Local governments are to provide comprehensive support to the inhabitants of rural areas, 

including both infrastructure and soft projects, 

- Only a few local authorities indicated their intention to implement projects in the field of 

career guidance for young people, focusing on other groups as recipients of such measures. 

 

Module 9. Project selection criteria for WROP 2014 + 

Experiences of the WROP and Human Capital OP 2007-2013 indicate that the impact of the formal 

criterion of compliance with horizontal policies is limited. Importantly, when assessing the WROP, 

one should point to a few examples of criteria encouraging measures in areas with potential groups 

at risk of social exclusion, as well as criteria favouring measures aimed directly at social inclusion. 

Criteria that encourage social inclusion are also those that promote the creation of partnerships/ 

collaboration among representatives of various institutions. These criteria should also be applied to 

the WROP 2014+. In addition, in relation to the selection criteria for the future perspective, it is 

recommended to favour: 

- the creation of new jobs, particularly for those at risk of social exclusion, including people 

over 45 years of age and the disabled; 
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- projects of high employment effectiveness; 

- projects involving an in-depth analysis of the needs of participants (including career 

counselling) and comprehensive support (packages of various forms of support); 

- projects aimed at specific actions for target groups in process of social inclusion.10 

Taking into account the results of the available studies, as well as quantitative and qualitative 

research, it would be reasonable to use social clauses in project selection criteria for the WROP 

2014+ as some of the tools supporting social inclusion and social economy in particular. Given that 

this solution has not been applied in the region, it is crucial to increase the awareness of officials 

responsible for awarding public contracts in this area. 

 

Module 10. Research problems to be explored in the future 

It is recommended to conduct separate in-depth research to identify the needs and problems and 
to recommended actions for the marginalized communities of the Roma, Ukrainians and former 
prisoners. It would also be useful to examine the phenomenon of polarization in the region. In 
order to develop initiatives in the field of social economy, it would be advisable to request expert 

analyses in order to identify market niches that contribute to the development of social economy. 

  

                                                 

 

 
10 See the table of findings and recommendations for the MA of WROP, Chapter „Wnioski i konkluzje końcowe”. 
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Wprowadzenie 

Uzasadnienie badania 

Aby osiągnąć europejską wartość dodaną, polityka spójności w kolejnej perspektywie finansowej, 

po 2013 roku, powinna przede wszystkim przyczyniać się do realizacji priorytetów i celów Strategii 

„Europa 2020”. Oznacza to, iż w celu określenia skali niezbędnych dostosowań WRPO dla nowej 

perspektywy finansowej UE 2014-2020 pojawia się zarówno konieczność identyfikacji problemów i 

potrzeb regionu, uwzględnienia zmodyfikowanej SRWW, jak i nowych wymogów unijnych w 

programowaniu WRPO 2014+. Ponadto przygotowanie programu operacyjnego na kolejny okres 

programowania, wymaga wzięcia pod uwagę i skorzystania z doświadczeń obecnego WRPO.  

Niniejsze badanie dotyczy jednego z priorytetów Strategii „Europa 2020”: rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu. Stanowi też jeden z kluczowych etapów cyklu badań, poddających 

analizie: WRPO, SRWW oraz wybrane programy operacyjne, a także strategie sektorowe, w 

kontekście wdrażania w regionie priorytetów określonych w Strategii „Europa 2020”.  

Cele badania 

Cel główny 

Sformułowanie rekomendacji dla procesu wyznaczania polityki rozwoju Wielkopolski, w tym w 

szczególności dla projektowania WRPO 2014+, uwzględniających cele Strategii „Europa 2020” w 

zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Cele szczegółowe 

Na osiągnięcie celu głównego składa się realizacja następujących celów szczegółowych: 

1) sporządzenie, przy uwzględnieniu kontekstu rozwoju społeczno–gospodarczego regionu, 

diagnozy zjawiska wykluczenia społecznego (identyfikacja zostanie dokonana co najmniej 

przez uchwycenie jego przejawów i przyczyn z zastosowaniem zasady kontekstowości); 

2) opracowanie diagnozy aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

w regionie (identyfikacja zostanie dokonana co najmniej przez uchwycenie jego przejawów i 

przyczyn z zastosowaniem zasady kontekstowości); 

3) określenie roli i możliwości samorządu województwa - wynikających z własnych 

kompetencji oraz potrzeby partnerskiej współpracy z innymi podmiotami - w zakresie:  

a) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 

b) stymulowania (stwarzania warunków) włączenia społecznego, jako czynnika 

sprzyjającego rozwojowi regionu w perspektywie UE na lata 2014 – 2020;  

i w rezultacie: 

4) zaproponowanie, dla celów programowania WRPO 2014+, kierunków interwencji - 

potencjalnie skutecznych i trafnych z punktu widzenia realizacji celów SRWW oraz Strategii 

„Europa 2020” w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Opracowane i 

przedstawione propozycje powinny wynikać z: 

a) odpowiedzi na problemy badawcze wyszczególnione w modułach diagnostycznych nr 1, 

2 oraz 3;  

b) uzyskanej, w wyniku badania, wiedzy o doświadczeniu w realizacji WRPO w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stymulowaniu aktywności obywatelskiej 
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oraz stwarzaniu warunków sprzyjających włączaniu społecznemu w regionie (moduł 4); 

c) uzyskanej, w wyniku badania, wiedzy o doświadczeniu w realizacji PO KL w 

Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stymulowaniu 

aktywności obywatelskiej oraz stwarzaniu warunków sprzyjających włączaniu 

społecznemu w regionie (moduł 5); 

d) uzyskanej, w wyniku badania, wiedzy o doświadczeniu w realizacji programów i planów 

wykonania celów Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego, w tym 

Regionalnego Planu Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej w przedmiotowym zakresie 

(moduł 6); 

e) analizy trafności i spójności WRPO, PO KL, a także programów i planów wykonania 

celów SPS, w tym Regionalnego Planu ES, z celami Strategii „Europa 2020” i SRWW w 

przedmiotowym zakresie (moduły 4 i 5 oraz 6); 

f) analizy komplementarności WRPO, PO KL, SPS wraz z programami i planami wykonania 

jej celów, w tym Regionalnym Planem ES z punktu widzenia celów i zakresu badania 

(moduł 7). 

Badanie nie ma charakteru ewaluacji ex post, co oznacza, że formułowane wnioski z badania nie 

mają charakteru i celu ocennego, lecz z założenia mają służyć konstruowaniu WRPO 2014+. 

Kryteria ewaluacji  

W przeprowadzonym badaniu zostały zastosowane następujące kryteria: 

I. W odniesieniu do części diagnostycznej badania (moduły 1 i 2 oraz 3) stosuje się: 

 kryterium adekwatności potencjału regionu do potrzeb w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu 

o kryterium adekwatności potencjału regionu do wymagań (celów) wynikających ze 

Strategii „Europa 2020”, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

o kryterium adekwatności potencjału regionu do wymogu realizacji zamierzeń (celów) 

sformułowanych w zaktualizowanej SRWW 

II. W odniesieniu do analiz, których przedmiotem jest WRPO, PO KL oraz SPS wraz z 

programami i planami wykonania jej celów stosuje się: 

 kryterium trafności – którego zastosowanie pozwoli ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele 

WRPO, PO KL oraz SPS wraz z programami i planami wykonania jej celów w zakresie 

związanym z przedmiotem badania, odpowiadają zidentyfikowanym problemom i realnym 

potrzebom regionu.  

 kryterium spójności – którego zastosowanie pozwoli ocenić harmonijność powiązań 

elementów określonego zbioru lub między zbiorami.  

o W przypadku niniejszego badania spójność dotyczy powiązań zewnętrznych 

pomiędzy celami i obszarami interwencji oraz instrumentami realizacji WRPO, PO 

KL i SPS oraz jej programami i planami realizacyjnymi, a Strategią „Europa 2020 „ 

w zakresie objętym przedmiotem badania. Podstawowym zadaniem tej części 

ewaluacji jest ocena dostosowania celów sformułowanych w ww. dokumentach 

programowych do wyzwań Strategii „Europa 2020” w badanym zakresie, poprzez 

potwierdzenie lub nie, adekwatności dokonanych wyborów w obszarach celów 

strategicznych, priorytetów i instrumentów ich realizacji.  
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o Celem niniejszego badania jest także ewaluacja spójności pomiędzy WRPO, SRWW, 

PO KL, SPS oraz jej programami i planami realizacyjnymi w zakresie wyznaczonym 

przedmiotem badania. 

Zakres badania 

Przedmiotem badania są:  

1) zjawiska wykluczenia społecznego występujące w regionie w wymiarach materialnym, 

strukturalnym, fizycznym i normatywnym oraz cyfrowym; 

2) zjawiska aktywności społecznej, zarówno pozainstytucjonalnej, jak i obserwowane w ramach 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego (w tym także w zakresie ekonomii społecznej); 

3) działania podejmowane w regionie w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym na 

płaszczyznach ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorczości społecznej oraz ich 

rzeczywisty wpływ na obecny i przyszły rozwój regionu; 

4) działania podejmowane w regionie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

5) sposoby rozwiązywania problemów poprzez grupową aktywność mieszkańców w instytucjach 

społeczeństwa obywatelskiego oraz rzeczywisty wpływ tej aktywności na obecny oraz przyszły 

rozwój regionu; 

6) kontekst, jaki w zakresie włączenia społecznego wyznaczają zarówno Strategia „Europa 2020”, 

poprzez swoje priorytety, cele, inicjatywy przewodnie, sposoby interwencji i koncentrację 

środków, jak i doświadczenia z realizacji WRPO, PO KL, SPS wraz z programami i planami 

wykonania jej celów  

7) kierunki oraz możliwości i mechanizmy wskazane przez Strategię „Europa 2020” w zakresie:  

a) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym przyczyniające się do wzrostu 

zatrudnienia, powstawania nowych miejsc pracy, mobilności zawodowej, dostosowania 

oferty instytucji edukacji do potrzeb pracodawców, podnoszenia umiejętności i walki z 

ubóstwem, 

b) stymulowania aktywności obywatelskiej oraz stwarzaniu warunków sprzyjających włączaniu 

społecznemu w regionie. 

Zakres podmiotowy badania obejmuje: 

 JST na poziomie powiatów i gmin, 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,  

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 

 Wybrane Departamenty UMWW, w tym: Departament Organizacyjny, Departament Polityki 

Regionalnej, Departament Wdrażania Programu Operacyjnego,  

 Wybrane instytucje III sektora. 

Badanie obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. Analiza obejmuje poziom regionu, 

podregionów, powiatów oraz gmin. Prowadzone analizy mają mieć charakter dynamiczny i – w 

miarę dostępnych danych - obejmować okres 2007 – 2013. 
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Definicje pojęć istotnych dla badania 

Występują różnorodne definicje włączenia społecznego, pojawia się ono bowiem w dokumentach 

strategicznych, a także literaturze naukowej w rozmaitych kontekstach. W dokumentach Unii 

Europejskiej pojęcie włączenia społecznego nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. W dokumencie 

wyznaczającym najważniejsze cele Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 10 lat i determinującym 

działania UE oraz podział jej budżetu - Strategii Europa 202011, znalazł się zapis o potrzebie 

prowadzenia zrównoważonej polityki prorozwojowej sprzyjającej tzw. włączeniu społecznemu. W 

Strategii rozważania dotyczące tego zjawiska skupiają się głównie na koncepcji wykluczenia 

społecznego zawężonego do problemów zatrudnienia, kwalifikacji (braku umiejętności) i ubóstwa.  

Można przyjąć, iż jest to wycinkowe rozumienie kategorii włączenia społecznego, tym bardziej, że 

w innych dokumentach i cytowanej w nich literaturze, poszerza się znacznie zakres desygnatów 

tego pojęcia. W innych opracowaniach, przywołanych w dalszej części tekstu, wykluczenie 

społeczne jest rozumiane szerzej, a także – o czym w Strategii Europa 2020 jest tylko wspomniane 

– łączy się włączenia społeczne z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, a – co za tym 

idzie - wzrostem kapitału społecznego. Dostrzega się tu rolę szeroko pojętej aktywności społecznej, 

przejawiającej się m.in. na płaszczyźnie ekonomii społecznej, w różnych formach społecznej 

przedsiębiorczości.  

 

W niniejszym badaniu przyjęto podejście integrujące trzy interpretacje (aspekty) 

rozumienia terminu włączenia społecznego.  

Pojęcie: rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i w konsekwencji polityka czy też działania 

sprzyjające włączeniu społecznemu oznacza: 

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapobieganie i neutralizację 

wykluczenia społecznego w wymiarach: materialnym, normatywnym, strukturalnym i 

fizycznym. W tym zakresie mieszczą się także: stymulowanie wzrostu poziomu 

zatrudnienia, rozwój kwalifikacji oraz zwalczanie i przeciwdziałanie ubóstwu - tj. 

cele, na których skupia się szczegółowo Strategia Europa 2020. W zakresie pojęcia 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieści się także, w niniejszym badaniu, 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu; 

4) stymulowanie (stwarzanie warunków) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w 

szczególności poprzez 

 rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

 rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

Przyjmuje się także, iż termin wykluczenie społeczne (ekskluzja) określa sytuację, w której dana 

jednostka będąca członkiem społeczeństwa, nie może normalnie uczestniczyć w działaniach 

obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych 

przekonań, ale znajduje się poza kontrolą wykluczonej jednostki. Wykluczenie społeczne jest 

zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu 

gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i 

instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.12 

                                                 

 

 
11 Rada Europejska. Konkluzje, EUCO 13/10, Bruksela, 17 czerwca 2010 r. 
12 Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Dach Z., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Kraków 2008, str. 133-143 
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Schemat 1. Graficzne przedstawienie elementów wchodzących w zakres zjawiska włączenia 

społecznego. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyróżniono cztery podstawowe wymiary (typy) wykluczenia:13 

 materialne tj. zubożenie oraz wykluczenie z posiadania wystarczających dochodów i zasobów; 

związane jest ono z ubóstwem i skorelowane z bezrobociem. Wykluczenie materialne wynika z 

braku dochodów z pracy; współwystępują z nim: wykluczenie strukturalne, fizyczne oraz 

normatywne;14 

 strukturalne, związane z niskim kapitałem kulturowym i słabą orientacją w otaczającym 

świecie. Rozpoznawane jest głównie poprzez takie parametry, jak: miejsce zamieszkania (wieś) 

i bezdomność, poziom wykształcenia oraz skorelowane z nimi dochody poniżej granicy 

ubóstwa, a także bezrobocie;  

 fizyczne, charakteryzowane głównie poprzez takie parametry jak podeszły wiek i 

niepełnosprawność; obejmuje m. in. częściowo osoby niepełnosprawne, chronicznie chore, 

wymagające stałej opieki; 

 normatywne, związane z patologią społeczną (w tym z uzależnieniami od alkoholu lub 

narkotyków, konfliktem z prawem (więźniowie) itp., a także z samotnością, byciem ofiarą 

dyskryminacji (np. Romowie). 

Podane typy wykluczenia warto uzupełnić o jeszcze jeden uwzględniający wykluczenie cyfrowe. 

Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do 

sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby pozbawione takich możliwości, 

ze względu na niedorozwiniętą infrastrukturę teletechniczną. Dotyczy także umiejętności 

posługiwania się Internetem, dysponowania połączeniem odpowiedniej jakości, znajomości języka, 

w którym dane informacje występują15. 

Warto zauważyć, iż wskazane dwa typy rozumienia włączenia społecznego, jakie będą obowiązywać 

w tym badaniu reprezentują dwa odmienne podejścia: podejście, które w literaturze określane jest 

                                                 

 

 
13 por. T. Panek i in. (red.) Diagnoza społeczna 2009. Warszawa: VizjaPress&IT, 2009 (www.diagnoza.com). 
14 por. T. Panek i in. (red.) Diagnoza społeczna 2009. Warszawa: VizjaPress&IT, 2009 (www.diagnoza.com). 
15 http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=10681 
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jako „negatywne” oraz „pozytywne”16. 

W podejściu negatywnym „inkluzja społeczna” oznacza integrowanie z „grupą produkcyjnie 

zorganizowaną” (jak to określał S. Czarnowski) tych, którzy znaleźli się poza nią bez spojrzenia na 

mechanizmy i struktury, jakie odpowiadają za wykluczenie. Tak jakbyśmy walczyli jedynie z 

symptomami choroby, a nie z jej przyczynami. Staramy się pomagać wykluczonym nie 

zastanawiając się nad tym, co spowodowało ich wykluczenie.  

Podejście pozytywne proponuje Rada Europy i jej eksperci17 podkreślający, że uwagę należy 

skoncentrować na „aktywnym rozwoju spójności społecznej”, czyli na działaniach na rzecz tego, 

aby społeczeństwo jako całość miało zdolność do zapewnienia wszystkim swoim członkom dostępu 

do rozsądnej lub dobrej jakości życia. Zasadniczą sprawą jest w związku z tym nadanie właściwej 

formy i treści aspiracjom do jakości życia.  

Strategii aktywnego rozwoju spójności społecznej może być wiele, np. takie koncentrujące się na 

poprawie warunków życia, czyli na takich czynnikach, które w sposób bardziej widoczny przyczynia 

ją się do spójności społecznej (zatrudnienie, zdrowie, dochód itp.) oraz takie, które za cel obierają 

podstawowe elementy spójności, które nie dają się bezpośrednio obserwować (więzi, wartości itp.). 

Do tych ostatnich zaliczyć można strategię opartą na wspieraniu kapitału społecznego. 

Rola kapitału społecznego polega przede wszystkim na tym, iż pozwala on łączyć i bardziej 

efektywnie wykorzystywać inne typy kapitałów. Dzięki temu kapitał społeczny stanowi (częściowe) 

remedium na zjawiska określane jako zawodność rynku (ang. market failure)18. Z tego względu 

zwraca się uwagę na rolę kapitału społecznego w kontekście m.in. walki z ubóstwem19.  

Opis podejścia metodologicznego 

A. Podstawowe zasady metodologii badania 

W badaniu zastosowano następujące zasady metodologii badania: 

Zasada triangulacji metodologicznej 

Podstawową zasadą optymalizującą działania związane z badaniem jest podejście triangulacyjne 

oznaczające zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych, co 

gwarantuje zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go kompleksowej 

analizie i ocenie. Triangulacja metodologiczna zostanie zastosowana odnośnie: 

a) źródeł danych– co oznacza konieczność przeanalizowania zarówno dokumentów 

zastanych różnego typu, jak i danych wywołanych pochodzących z badań terenowych 

przeprowadzonych różnymi metodami; 

b) metod badawczych– co oznacza konieczność łączenia różnych metod badawczych w 

badaniu tych samych zagadnień, co pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego 

przedmiotu; podejście to pozwoli też wykorzystać mocne strony każdej metody przy 

wzajemnej neutralizacji ich słabości; 

                                                 

 

 
16 por. R. Szarfenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Instytut Polityki Społecznej  

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, kwiecień 2006. 
17 por. „Wszechstronny rozwój wskaźników spójności społecznej. Przewodnik metodologiczny” wydany przez RE w 2005 
18 T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 
19 por. Bonds and Bridges: Social Capital And Poverty, World Bank. 1999; Social capital and poverty reduction. Which role for 

the civil society organizations and the state?, UNESCO 2002. 
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c) perspektyw badaczy– co oznacza konieczność, aby ewaluacja została przeprowadzona 

przez zespół badaczy, nie przez jedną osobę, co pozwoli uzyskać bogatszy i bardziej 

wiarygodny obraz badanego przedmiotu.  

Zasada kontekstowości wyjaśniania 

Zasada kontekstowości wyjaśniania oznacza, iż we wnioskowaniu każdej identyfikacji zjawisk 

zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego (tzw. odkrycia) towarzyszy będzie podanie 

kontekstu zawierającego wyjaśnienie (ustalanie i podanie ich przyczyn) oraz informację o 

okolicznościach wystąpienia. Zasada była stosowana nawet w przypadkach, gdy zgromadzony 

materiał badawczy nie dostarczał stosownych informacji w tym zakresie – wówczas Wykonawca 

przedstawiał wyjaśnienie i identyfikował okoliczności w oparciu o posiadaną wiedzę ekspercką, 

zaznaczając, iż proponowany kontekst może mieć charakter hipotezy. 

Zasada poszerzania zakresu źródeł 

W pierwszym etapie badania Wykonawca przeprowadził szeroko zakrojoną analizę dokumentów na 

potrzeby opracowania Raportu metodologicznego, co pozwoliło na doprecyzowanie definicji pojęć 

istotnych dla badania, a także przedstawienie kontekstu badania. Następnie została 

przeprowadzona analiza dokumentów w kontekście odpowiedzi na problemy badawcze, czego 

efektem było opracowanie Raportu cząstkowego (patrz: aneks).  

Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Poniżej prezentujemy zrealizowane metody badawcze i analityczne w formie tabelarycznej.  

 

Tabela 1. Syntetyczne przedstawienie metod badawczych i analitycznych 

L.p. Metoda Opis metody Respondent / źródło informacji 

1. Analiza danych 

zastanych  

 

Analiza danych zastanych 

(przeprowadzana techniką 

desk research) opierała się na 

pozyskiwaniu i analizowaniu 

już istniejących, dostępnych 

danych. 

 Dokumenty wewnętrzne, dokumenty 

programowe oraz wyniki przeprowadzonych 

badań (WUP w Poznaniu, ROPS w Poznaniu, 

Departamentu Organizacyjnego UMWW) 

 Wykaz materiałów znajduje się w Aneksie 

2. Metoda sondażu 

diagnostycznego 

W badaniu zastosowana 

została ankietyzacja z 

wykorzystaniem technik 

CAWI (ang. Computer 

Assisted Web Interview) 

wspomagana przez CATI 

(ang. Computer Assisted 

Telephone Interview).  

Populacja badania z zastosowaniem metody 

sondażu, objęła wszystkie JST na poziomie 

powiatów i gmin (100% zwrot) w tym: 

 35 powiatów ogółem (powiaty grodzkie 4 i 

powiaty ziemskie 31) 

 226 gmin ogółem (gminy miejskie 19, gminy 

miejsko-wiejskie 90, gminy wiejskie 117) 

Jako że miasta na prawie powiatu w takim 

zestawieniu występują i jako powiaty i jako 

gminy, w analizach statystycznych zaliczono je 

do powiatów. 
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3. Zogniskowane 

wywiady 

grupowe 

FGI (ang. Focus group 

interview) to rodzaj dyskusji 

prowadzonej przez 

moderatora, która skupia się 

na problematyce badania. 

Zadaniem moderatora jest jej 

ukierunkowywanie i ułatwianie 

oraz moderacja wokół 

założonego scenariusza. 

Przeprowadzone zostały 4 badania z 

zastosowaniem metody FGI, w tym: 

 jedno badanie (FGI A) z udziałem 

przedstawicieli instytucji III sektora 

prowadzących działalność z zakresu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

 jedno badanie (FGIB) z udziałem 

przedstawicieli instytucji III sektora 

prowadzących działalność z zakresu włączenia 

społecznego  

 jedno badanie (FGIC) z udziałem 

przedstawicieli DPR, DWP, DO, WUP, ROPS 

zajmujących się problematyką będącą 

przedmiotem badania 

 jedno badanie (FGID) z udziałem osób 

zajmujących się naukowo problematyką 

będącą przedmiotem badania.  

W celu uzupełnienia przeprowadzonych 

wywiadów grupowych zostały zrealizowane 

wywiady z 2 ekonomistami oraz jednym 

przedstawicielem instytucji III sektora 

prowadzącej działalność z zakresu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

4. Panele ekspertów  

Panel ekspertów jest to 

spotkanie specjalistów z danej 

branży powoływanych zwykle 

do rozwiązywania konkretnych 

problemów. Ich praca odbywa 

się zespołowo podczas 

zamkniętych posiedzeń. Panel 

zostanie przeprowadzony po 

zakończeniu badań przy 

pomocy innych metod, a w 

wyniku jego realizacji 

przeprowadzona zostanie 

weryfikacja wypracowanych 

wniosków oraz takie 

sformułowanie rekomendacji, 

aby były jak najbardziej 

użyteczne. 

Panel ekspertów zostanie przeprowadzony 

dwukrotnie, po oddaniu wstępnej wersji Raportu 

końcowego:  

 Panel dot. problemów badawczych 

dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu  

 Panel dot. problematyki stymulowania 

(stwarzania warunków) dla włączenia 

społecznego. 

Zgodnie z zapisami SOPZ panel przeprowadzi 

kierownik badania a w każdym z paneli udział 

wezmą osoby: 

 Zajmujące się problematyką z zakresu 

wykluczenia społecznego – Jarosław Chojecki,  

 Zajmujące się problematyką z zakresu 

aktywności społecznej i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego – Justyna 

Ratajczak, 

 Zajmujące się problematyką tworzenia lub 

funkcjonowania regionalnego programu 

operacyjnego – Marta Cichowicz 

5. Indywidualny 

wywiad 

pogłębiony20 

 

Indywidualny wywiad 

pogłębiony (IDI) to rozmowa z 

pojedynczym respondentem 

przeprowadzana na podstawie 

scenariusza lub 

IDI było jedną z technik wykorzystaną w 

badaniach metodą studium przypadku: 

a. dla studiów przypadku rozumianych jako 

dobre praktyki wskazujące korzystne zmiany 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

                                                 

 

 
20 Jako oddzielna metoda (poza studiami przypadku) jedynie fakultatywnie. 
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niestandaryzowanego 

kwestionariusza wywiadu. 

Wywiad taki prowadzony jest 

przez specjalnie do tego celu 

przeszkoloną osobę i 

umożliwia poznanie opinii 

potencjalnych użytkowników. 

 

społecznemu w wymiarze lokalnym: 

 indywidualny wywiad pogłębiony (IDI face to 

face) z przedstawicielami wszystkich instytucji 

z terenu gminy, mających bezpośredni lub 

pośredni związek z przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu oraz beneficjentami 

wparcia w tym zakresie (od 5 do 10 

wywiadów).  

b. dla studiów przypadku rozumianych jako 

dobre praktyki wskazujące korzystne zmiany 

jako rezultatu stymulowania włączenia 

społecznego w wymiarze lokalnym: 

 indywidualny wywiad pogłębiony (IDI face to 

face) z przedstawicielami wszystkich instytucji 

z terenu gminy, mających bezpośredni lub 

pośredni związek z działaniami w zakresie 

stymulowania włączenia społecznego, 

rozwojem aktywności społecznej i 

społeczeństwa obywatelskiego oraz 

beneficjentami wparcia w tym zakresie (od 5 

do 10 wywiadów). 

 

Oprócz tego przeprowadzono 4 dodatkowe IDI. 

6. Studium 

przypadku – 

dobre praktyki 

Studium przypadku jest 

metodą badania, w której 

badacz dąży do 

wszechstronnego opisu 

pewnej zbiorowości lub 

jednostki z uwzględnieniem 

bogatego zestawu zmiennych, 

gdzie interesują go zarówno 

wartości zmiennych, jak i 

zależności między nimi. Istotą 

badania case study jest 

połączenie danych ze źródeł 

pierwotnych i wtórnych, 

ilościowych i jakościowych. 

W niniejszym badaniu case study Wykonawca 

wskazał i przeanalizował: 

 5 studiów przypadku rozumianych jako dobre 

praktyki wskazujące korzystne zmiany w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu w wymiarze lokalnym (tj. na 

obszarze wybranych gmin województwa 

wielkopolskiego) jakie zaistniały w wyniku 

wsparcia programami operacyjnymi 

finansowanymi z funduszy unijnych 

zarządzanymi regionalnie lub centralnie 

 5 studiów przypadku rozumianych jako dobre 

praktyki wskazujące korzystne zmiany jako 

rezultatu stymulowania włączenia społecznego 

w wymiarze lokalnym (tj. na obszarze 

wybranych gmin województwa 

wielkopolskiego) jakie zaistniały w wyniku 

wsparcia programami operacyjnymi 

finansowanymi z funduszy unijnych 

zarządzanymi regionalnie lub centralnie. 

Wykaz zrealizowanych dobrych praktyk znajduje 

się w załączniku 12.2. 

Źródło: opracowanie własne 
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WYNIKI BADANIA 

Moduł 1. Diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego w 
Wielkopolsce  

1.1. Problemy badawcze 

Stan obecny 

1. Oszacować posługując się kryteriami wynikającymi ze Strategii Europa 2020, w tym Programu  na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia jaka jest skala i przyczyny wykluczenia społecznego ze względu na:  

 zatrudnienie, 
 poziom wykształcenia, staż pracy itp., płeć, wiek itd. 

2. Oszacować, posługując się kryteriami wynikającymi ze Strategii Europa 2020, w tym Europejskiego  
programu walki z ubóstwem, jaka  jest skala i przyczyny wykluczenia ze względów ekonomicznych? 
(pytanie usunięte) 

3. Jaka jest skala i przyczyny wykluczenia 

 strukturalnego, 

 fizycznego, 

 normatywnego, 

 materialnego, 

 oraz cyfrowego 

ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i typ gospodarstwa domowego? Jakie grupy społeczne, kohorty 
wiekowe (najstarsi, najmłodsi) są aktualnie, w największym stopniu poddawane procesom wykluczenia z 
różnych form aktywności społecznej oraz jakie są przyczyny tego zjawiska? 

4. Które grupy społeczne zamieszkujące region są aktualnie zagrożone wykluczeniem społecznym i w jakim 
stopniu (należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia)? Jak będzie kształtować się to zjawisko w 
latach 2014-2020?   

Uwarunkowania 

5. Jakie są uwarunkowania realizacji w Wielkopolsce celów Strategii Europa 2020 odnoszące się do 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?  

6. W jaki sposób i w jakim zakresie zachodzące przemiany demograficzne wpływają obecnie i wpływać będą w 
perspektywie UE 2014-2020 na skalę zjawiska wykluczenia społecznego w Wielkopolsce? 

7. Jaki jest potencjał regionu w kontekście aktywowania (aplikowania) różnych działań dotyczących 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?  

Diagnoza aktywności instytucjonalnej 

8. Jakie działania podejmowane są w regionie przez administrację samorządową na szczeblu województwa, w 
celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia). 
Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych 
form sprzyjających włączeniu społecznemu) 

9. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową (na szczeblu powiatów i 
gmin), w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów 
wykluczenia. Wykonawca pogrupuje zebrane informacje także wg podregionów) Czy te działania są 
wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających 
włączeniu społecznemu) 

10. Jakie działania są podejmowane w regionie przez instytucje tzw. „trzeciego sektora”, w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia) 

Propozycje nowych działań 

11. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje zajmujące się - bezpośrednio lub pośrednio – 
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aby lepiej odpowiadać zarówno  na potrzeby mieszkańców 
Wielkopolski jak i osiągnąć równocześnie cele wyznaczone przez Strategię Europa 2020? 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl
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12. Wspieranie których typów instytucji prowadzących działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, powinno być szczególnie uzasadnione w kontekście potrzeb mieszkańców regionu? 

1.2. Wyniki badania 

1. Oszacować posługując się kryteriami wynikającymi ze Strategii Europa 2020, w tym 

Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia jaka jest skala i przyczyny wykluczenia 

społecznego ze względu na: zatrudnienie, poziom wykształcenia, staż pracy, płeć, wiek itd.? 

 

3. Jaka jest skala i przyczyny wykluczenia: strukturalnego, fizycznego, normatywnego, 

materialnego oraz cyfrowego, ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i typ gospodarstwa 

domowego? Jakie grupy społeczne, kohorty wiekowe (osoby powyżej 45 r. ż., osoby młode)  są 

aktualnie, w największym stopniu poddawane procesom wykluczenia z różnych form aktywności 

społecznej oraz jakie są przyczyny tego zjawiska? 

1.2.1. Wykluczenie materialne 

Wykluczenie materialne, czyli wyłączenie z możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

z powodu braku środków materialnych jest marginalizacją, która niesie za sobą szereg 

negatywnych konsekwencji. Na wykluczenie materialne silnie wpływa bezrobocie. Wśród państw 

europejskich jedynie w Danii bezrobocie nie koreluje z ubóstwem21. Wykluczenie ekonomiczne jest 

zjawiskiem nasilającym się we współczesnym świecie. Z danych udostępnionych na stronie 

internetowej przez Dyrekcję Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 

i Włączenia Społecznego (DG EMPL) wynika, że w UE są obecnie 23 miliony bezrobotnych – tj. aż 

10% populacji aktywnej zawodowo. Stwarza to zagrożenie wzrostu zasięgu marginalizacji 

ekonomicznej. Dlatego też podjęto próby zwiększenia liczby pracujących. Jednym z realizowanych 

sposobów rozwoju gospodarki jest Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia22, który 

zakłada: 

- wzrost wskaźników zatrudnienia do 75% wśród osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata), 

- obniżenie wskaźników liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do 10%, 

- zwiększenie do co najmniej 40% odsetka młodych ludzi podejmujących studia 

na uniwersytetach i politechnikach. 

Najwięcej wątpliwości budzi trzeci cel. Tak wysoki udział osób z wykształceniem wyższym jest 

pożądany w gospodarkach opartych na wiedzy. Polska gospodarka nie należy do tego typu 

gospodarek. Ponadto w Polsce nie ma zaplecza badawczego, które zapewniłoby pracę niemal 

połowie aktywnych zawodowo. Jednak za uzasadnienie tak wysokiego udziału osób z wyższym 

wykształceniem można przyjąć wysoką zdolność do przekwalifikowania się tych osób. Osoby z 

                                                 

 

 
21 W Danii bezrobocie równe jest ok. 3%, ponadto ubóstwo nie koreluje z bezrobociem, system obowiązujący w Danii dobrze 
chroni przed bezrobociem, „dochód” bezrobotnych wynosi więcej niż 50% mediany zarobków; w obowiązującym w Danii 

systemie socjaldemokratycznym relatywnie łatwo zwalnia się i zatrudnia pracowników, ponieważ nie ma ochrony stosunków 

pracy; duński model flexicurity zakłada długi okres otrzymywania zasiłku i wysoką kwotę świadczeń, jednocześnie bezrobotny 

ma obowiązek poszukiwania pracy, np. uczestniczenia w kursach doszkalających. 
22  Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która zakłada do roku 2020 

podniesienie do 75 proc. odsetka zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata). Ma on przyczynić się również do 

osiągnięcia takich celów UE jak obniżenie wskaźnika uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc., 

zwiększenie (do co najmniej 40 proc.) odsetka młodych ludzi podejmujących studia na uniwersytetach i politechnikach, a także 

zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 mln grupy osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Program powstał w 2010 r. jako część wieloletniej strategii UE „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
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wyższym wykształceniem mają większe możliwości dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. 

Przedstawione cele mają być zrealizowane w odniesieniu do umiejętności siły roboczej. Powinna 

ona być w stanie wnosić wkład w ewolucję technologiczną i dostosowywać się do niej poprzez nowe 

systemy organizacji pracy. Jest to duże wyzwanie ze względu na szybko zmieniające się potrzeby 

w zakresie umiejętności, oraz trwałe niedopasowanie umiejętności na rynku pracy UE. Dla 

zwiększenia produktywności, konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie – 

zatrudnienia - fundamentalne znaczenie mają inwestycje w systemy kształcenia i szkolenia, 

przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności oraz usługi w zakresie dopasowywania 

i poradnictwa. 

Zatrudnienie 

Ubóstwo jest silnie skorelowane z bezrobociem. Niewykonywanie odpłatnej pracy jest głównym 

czynnikiem wpływającym na wykluczenie materialne. Wsparcie ze strony pomocy społecznej dla 

osób bezrobotnych nie chroni ich przed ubóstwem. Kondycja społeczno-gospodarcza Wielkopolski 

ucierpiała w wyniku kryzysu gospodarczego, ale stopa bezrobocia na poziomie 9,7% (dane GUS z 

czerwca 2013 r.) plasuje woj. wielkopolskie wśród regionów w najlepszej sytuacji – poziom 

bezrobocia w czerwcu 2013 jest najniższy na tle pozostałych województw.  

Wykres 1.1. Stopa bezrobocia w województwach w czerwcu 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

Należy zauważyć, że stopa bezrobocia zarejestrowana w woj. wielkopolskim jest niższa aż o 3,4 pp. 

od średniej na poziomie kraju.  

Co więcej, jej systematyczny spadek notuje się w Wielkopolsce począwszy od 2005 r. W latach 

2008-2009 nastąpił wzrost – podobnie zresztą jak w całym kraju – i od tego czasu utrzymuje się na 

zbliżonym poziomie (patrz: wykres poniżej).  
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Wykres 1.2. Stopa bezrobocia w latach 2007-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Relatywnie dobra sytuacja pod względem bezrobocia w woj. wielkopolskim jest wynikiem szeregu 

czynników. Za najbardziej istotne należy uznać: potencjał gospodarczy (Wielkopolska ma dobre 

perspektywy rozwoju, na co wpływa m.in. tranzytowe położenie regionu, o potencjale rozwoju 

świadczy chociażby to, iż Wielkopolska wygenerowała w 2010 r. 9,3% krajowej wielkości PKB23), 

występowanie kapitału ludzkiego (19,8% mieszkańców Wielkopolski w wieku 15—64 ma 

wykształcenie wyższe oraz 30,1% - zasadnicze zawodowe, ponadto w Wielkopolsce na 10 tys. 

mieszkańców 5187 to studenci szkół wyższych – wartość ta należy do najwyższych na tle 

pozostałych regionów, por. Tabela 1.17), potencjał demograficzny (Wielkopolskę zamieszkuje 9% 

ludności Polski – 3 miejsce, w 2012 r. udział osób w wieku produkcyjnym wynosił 64,1%24, w 2011 

r. w woj. wielkopolskim przyrost naturalny na 1000 ludności wynosił 2,125 ), stan infrastruktury 

technicznej (na którą składa się m.in. rozwinięta infrastruktura komunikacyjna – gęstość dróg w 

regionie wynosiła 84,2km/ 100 km2 a w Polsce – 81,2 km/100 km2) i społecznej (infrastruktura 

opieki medycznej nieco niższa od średniej dla kraju), warunki życia ludności oraz aktywność 

ekonomiczną26. 

                                                 

 

 
23 Dla porównania: pomorskie – dolnośląskie – 8,5%, kujawsko-pomorskie – 4,5%, lubelskie – 3,8%, lubuskie – 2,2%, łódzkie 
– 6,1%, małopolskie – 7,3%, mazowieckie – 22,3%, opolskie – 2,1%, podkarpackie – 3,7%, podlaskie – 2,3%, pomorskie – 

5,6%, śląskie – 13%, świętokrzyskie – 2,5%, warmińsko-mazurskie – 2,7%, zachodniopomorskie – 3,9%. 
24 Dla porównania średnia dla Polski wynosiła 63,9%, w pozostałych województwach wartość była równa: łódzkie – 62,9%, 

mazowieckie – 62,9%, małopolskie – 63,4%, śląskie – 64,3%, lubelskie – 63%, podkarpackie – 63,8%, podlaskie – 63,7%, 

świętokrzyskie – 63,2%, lubuskie – 64,9%, zachodniopomorskie – 65%, dolnośląskie – 64,8%, opolskie – 65,1%, kujawsko – 

pomorskie – 64,1%, pomorskie – 63,8%, warmińsko-mazurskie – 65%. 
25 Dla porównania: pomorskie 2,5; małopolskie 1,7; podkarpackie 1,4; warmińsko-mazurskie 1,2; lubuskie 0,8; mazowieckie 

0,8; kujawsko-pomorskie 0,6; zachodniopomorskie -0,1; podlaskie -0,4; dolnośląskie -0,6; śląskie -0,6; lubelskie -0,7; opolskie 

-1,0; świętokrzyskie -1,7; łódzkie -2,7. 
26Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 

2011. 
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Mapa 1.1. Systemy komunikacji w woj. wielkopolskim. 

 

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania województwa wielkopolskiego, str. 55, 

http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/RAPORT%202010.pdf. 

Na podstawie opracowania GUS z 2010 r. pn. Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w 

świetle wybranych wskaźników z badań Statystyki Publicznej27 Wielkopolskę należy zaliczyć do 

grupy regionów o średnim poziomie życia. Wskazuje na to wskaźnik syntetyczny opracowany w 

oparciu o wskaźniki diagnostyczne w 8 obszarach: zatrudnienie, bezrobocie i warunki pracy, 

zanieczyszczenie środowiska, dochody ludności, zasoby materialne i warunki mieszkaniowe, 

ubóstwo i wykluczenie społeczne, rozwój gospodarczy, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura 

                                                 

 

 
27 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_referat_zroznicowanie_regionalne_poziomu_zycia.pdf 

http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/RAPORT%202010.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_referat_zroznicowanie_regionalne_poziomu_zycia.pdf
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socjalna, edukacja i kultura oraz bezpieczeństwo publiczne i warunki społeczne. Najwyższą wartość 

wskaźnika syntetycznego otrzymano dla województw: mazowieckiego i śląskiego. Obok regionu 

wielkopolskiego do regionów o średnim poziomie życia zaliczono województwa: małopolskie, 

łódzkie, pomorskie. Do grupy o niskim poziomie życia należały województwa: opolskie, 

dolnośląskie, podlaskie oraz lubelskie. Najniższy poziom życia zdiagnozowano w województwach: 

warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, 

podkarpackim oraz lubuskim. 

Mapa 1.2. Wskaźnik syntetyczny poziomu życia ludności w województwach. 

 

Źródło: opracowanie pn. Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań Statystyki 

Publicznej. 

Województwo wielkopolskie na tle kraju charakteryzuje się dość wysokim poziomem 

przedsiębiorczości. W 2009 roku nastąpił spadek liczby podmiotów gospodarczych na wielkopolskim 

rynku pracy, natomiast od 2010 r. notuje się systematyczny wzrost liczby pracodawców. Wg stanu 

na koniec grudnia 2012 r. w Wielkopolsce odnotowano 1121 podmiotów gospodarki narodowej na 

10 tys. mieszkańców, nie licząc osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. Wg danych 

za 2012 r. w regionie odnotowano 102 nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności 

wobec 93 podmiotów na poziomie kraju, natomiast liczba jednostek wykreślonych z rejestru na 

koniec 2012 r. wyniosła 70 podmiotów na 10 tys. mieszkańców i była nieco wyższa od średniej dla 

kraju (65 podmioty).  
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Wykres 1.3. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2007-2012 w 

Polsce i Wielkopolsce. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

 

Tabela 1.1 Liczba nowo zarejestrowanych i wykreślonych jednostek w rejestrze REGON na 10 tys. 

mieszkańców w województwach w 2012 r. 

Jednostka terytorialna Nowo 
zarejestrowane 

Wykreślone 

MAZOWIECKIE 115 72 
 POMORSKIE 110 81 

ZACHODNIOPOMORSKIE 109 93 
 LUBUSKIE 106 74 
DOLNOŚLĄSKIE 104 72 
WIELKOPOLSKIE 102 70 
MAŁOPOLSKIE 96 60 
 ŁÓDZKIE 86 63 
KUJAWSKO-POMORSKIE 85 67 
ŚLĄSKIE 83 61 
 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 80 60 
PODLASKIE 79 53 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 74 55 
LUBELSKIE 72 51 

OPOLSKIE 68 55 
PODKARPACKIE 66 47 
POLSKA 93 65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Jeśli chodzi o liczbę wpisanych do rejestru REGON podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności 

(stan ogólny na 2012 r.) na  poziomie powiatów występuje duże zróżnicowanie 

wewnątrzregionalne. Różnica między najwyższą i najniższą wartością wyniosła 1186 jednostek. 
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Najwięcej podmiotów na 10 tys. mieszkańców odnotowano w Poznaniu (1861 firm), w powiecie 

poznańskim (1474) i w Lesznie (1372). Najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się natomiast w 

powiecie złotowskim (675) i tureckim (680). 

Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkańców odnotowano w powiecie m. 

Poznań – 163 oraz poznańskim – 127, natomiast najmniej w  powiecie kaliskim – 67, tureckim – 70 

oraz krotoszyńskim – 70. 

Biorąc pod uwagę wskaźnik dotyczący jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. 

ludności ukształtował się on w 2012 r. w województwie wielkopolskim na poziomie 70 firm. Jeśli 

chodzi o poziom powiatów, najmniej jednostek na 10 tys. mieszkańców zostało wyrejestrowanych 

w powiecie złotowskim (45) i konińskim (46), najwięcej zaś w Poznaniu (97) i Lesznie (86). 

Tabela 1.2. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON, nowo zarejestrowanych oraz 

wykreślonych na 10 tys. na poziomie powiatów w 2012 r. 

Jednostka terytorialna 

Podmioty 
wpisane do 

rejestru REGON 

    

Jednostki 

nowo 

zarejestrowane 
w 2012 r.  

Jednostki 
wykreślone 

w 2012r.  

m. Poznań 1861 163 97 

Powiat poznański 1474 127 78 

m. Leszno 1372 119 86 

m. Kalisz 1126 110 84 

Powiat wolsztyński 1111 80 54 

m. Konin 1070 109 78 

Powiat wrzesiński 1053 93 64 

Powiat nowotomyski 1045 89 60 

Powiat gnieźnieński 1041 85 82 

Powiat obornicki 1038 85 62 

Powiat śremski 1010 92 65 

Powiat kępiński 993 81 57 

Powiat leszczyński 981 82 67 

Powiat kościański 969 75 69 

Powiat ostrowski 960 85 64 

Powiat międzychodzki 937 85 63 

Powiat szamotulski 937 89 64 

Powiat ostrzeszowski 913 94 57 

Powiat średzki 909 93 65 

Powiat gostyński 907 90 68 

Powiat grodziski 907 81 54 

Powiat pilski 899 75 64 

Powiat chodzieski 875 97 71 

Powiat pleszewski 866 94 57 

Powiat wągrowiecki 844 87 75 

Powiat jarociński 825 96 63 

Powiat rawicki 820 76 56 

Powiat słupecki 814 90 63 
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Powiat krotoszyński 792 70 59 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 776 89 55 

Powiat kolski 755 75 58 

Powiat kaliski 714 67 47 

Powiat koniński 688 74 46 

Powiat turecki 680 70 53 

Powiat złotowski 675 76 45 

Źródło: GUS, BDL. 

 

W Wielkopolsce występują duże dysproporcje w zakresie stopy bezrobocia między poszczególnymi 

powiatami - od 4,6% do 21,5%. Najwyższa stopa występuje w powiatach wągrowieckim (21,2%), 

złotowskim (17,9%), słupeckim (16,7%) oraz chodzieskim (16,6%). W kwestii bezrobocia w 

najtrudniejszej sytuacji znajduje się północno-wschodnia część województwa wielkopolskiego.  

 

Mapa 1.3. Stopa bezrobocia w powiatach woj. wielkopolskiego w czerwcu 2013 r. 

(Dane są gromadzone na poziomie PUP-ów, co sprawia, że powiat poznański i m. Poznań są 

potraktowane jako jeden obszar) 

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, czerwiec 2013. 
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Mapa 1.4. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objęta pomocą społeczną z tytułu bezrobocia w 

2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu bezrobocia potwierdza przestrzenne 

zróżnicowanie problemu bezrobocia. Brak zatrudnienia stanowi istotny problem w powiatach 

złotowskim, chodzieskim, wągrowieckim oraz czarnkowsko – trzcianeckim zlokalizowanych w 

północno-wschodniej części województwa Wielkopolskiego. 

W Wielkopolsce bezrobocie jest wyższe wśród kobiet. W lutym 2013 r. 53% bezrobotnych stanowiły 

kobiety. W stosunku do lutego 2012 jest to spadek o 3 pkt. proc. Sytuacja mężczyzn jest 

odwrotna. W lutym 2012 r. mężczyźni stanowili 44% bezrobotnych, na początku 2013 – 47% ogółu 

osób pozostających bez pracy. Poziom zatrudnienia wśród kobiet jest niemal identyczny w 

Wielkopolsce (43,6%) i Polsce (43%). Większa różnica występuje w poziomie zatrudnienia 

mężczyzn. W woj. wielkopolskim pracuje 62,8% mężczyzn, a średnia dla Polski wynosi mniej - 

58,4% 

Tabela 1.3. Wskaźniki zatrudnienia z podziałem na płeć w 2012 r.  

 Jednostka terytorialna mężczyźni kobiety 

POLSKA 58.4 43.0 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 62.8 43.6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Tabela 1.4. Udział kobiet i mężczyzn wśród wszystkich zatrudnionych w województwie 

wielkopolskim w 2012 r. 

 Jednostka terytorialna mężczyźni kobiety 

POLSKA 55,5% 44,5% 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 57,2% 42,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Bezrobocie wśród kobiet wzrasta od 2008 r. W 2012 r. stopa bezrobocia wśród kobiet wynosiła 

7,7%, co oznacza wzrost o 2,4 punkty procentowe (2008 r. – 5,3%). Stopa bezrobocia wśród 

kobiet w Wielkopolsce utrzymuje się na niższym poziomie niż w Polsce. Wielkopolska jest 

zróżnicowana na poziomie powiatów. Najwyższe bezrobocie kobiet utrzymuje się w powiatach: 

wągrowieckim (14,7%), chodzieskim (12,5%), słupeckim (12,3%), złotowskim (12,1%), konińskim 

(11,8) oraz kolskim (11,3%). W tych powiatach od 2007 r. poziom bezrobocia utrzymuje się 

powyżej 10%. Podobnie jest w przypadku bezrobocia mężczyzn. Najwyższy udział bezrobotnych w 

2012 r. odnotowano w powiatach wągrowieckim (9,5%), słupeckim (9,5%), m. Koninie (9,5%), 

konińskim (9%) oraz złotowskim (8,9%). Natomiast najniższe bezrobocie kobiet odnotowano w 

powiatach: poznańskim (3,5%), m. Poznań (4,1%), nowotomyskim (5,1%), kępińskim oraz 

wolsztyńskim (po 5,9%). Najniższe bezrobocie mężczyzn zaobserwowano w powiatach: 

poznańskim (2,8%), kępińskim (3,1%), m. Poznaniu (3,7%) oraz kościańskim (4,1%). 
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Wykres 1.4. Stopa bezrobocia wśród kobiet w podregionach w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wykres 1.5. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w podregionach w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

W regionie 23,8% populacji bezrobotnych to osoby do 25 roku życia (I kwartał 2013 r.), z czego 

największy udział młodych zarejestrowany jest w zachodniej części województwa w powiatach 

grodziskim, nowotomyskim i wolsztyńskim. Analizując dane na poziomie województw należy 

zauważyć, że udział bezrobotnych poniżej 25 roku życia w strukturze bezrobotnych jest większy od 

zdiagnozowanego w Wielkopolsce w pięciu województwach: małopolskim (28,2%), podkarpackim 

(26,1%), zachodniopomorskim (25,6%), lubelskim (24,2%), pomorskim (22,9%). Najniższy 

odsetek młodych bezrobotnych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (16,9%), 

mazowieckim (19,6%) oraz dolnośląskim (19,9%). Niski odsetek młodych bezrobotnych w 

powyższych województwach warunkują odmienne czynniki. W przypadku województwa warmińsko-

mazurskiego przyczyn należy upatrywać w niskiej liczbie młodych osób, które wyjechały w celu 

poszukiwania zatrudnienia do innych województw. Regionem, do którego przyjeżdżają młodzi jest 

woj. mazowieckie, gdzie łatwiej znaleźć pracę.  

We wszystkich powiatach znacznie wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-24.  
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Tabela 1.5. Liczba osób bezrobotnych w wieku 18-24 w latach 2008-2012 

Jednostka terytorialna bezrobotni w wieku 18-24 pozostający bez pracy 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 

Ogółem 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba 

 WIELKOPOLSKIE 5389 9813 9841 11496 11343 

m. Kalisz 42 140 160 173 138 

m. Konin 145 282 432 404 358 

m. Leszno 32 91 99 142 103 

m. Poznań 85 177 168 299 336 

Powiat chodzieski 63 231 222 338 322 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 258 422 335 396 402 

Powiat gnieźnieński 438 526 549 662 623 

Powiat gostyński 233 305 347 389 342 

Powiat grodziski 39 191 170 265 314 

Powiat jarociński 189 377 405 352 322 

Powiat kaliski 107 162 190 257 204 

Powiat kępiński 30 84 104 174 147 

Powiat kolski 378 582 389 565 597 

Powiat koniński 463 783 1018 1035 959 

Powiat kościański 60 164 171 210 216 

Powiat krotoszyński 256 282 249 360 278 

Powiat leszczyński 47 102 104 163 152 

Powiat międzychodzki 48 108 94 56 112 

Powiat nowotomyski 95 199 101 123 112 

Powiat obornicki 78 151 163 202 228 

Powiat ostrowski 275 586 586 503 478 

Powiat ostrzeszowski 76 170 189 302 251 

Powiat pilski 166 292 224 336 455 

Powiat pleszewski 146 277 253 258 212 

Powiat poznański 70 149 164 214 285 

Powiat rawicki 144 276 243 259 216 

Powiat słupecki 291 421 364 432 447 

Powiat szamotulski 121 271 287 313 273 

Powiat średzki 138 327 328 371 326 

Powiat śremski 60 99 81 150 184 

Powiat turecki 133 329 387 328 377 

Powiat wągrowiecki 201 465 574 568 638 

Powiat wolsztyński 48 132 115 127 164 

Powiat wrzesiński 227 399 348 371 385 

Powiat złotowski 207 261 228 399 387 
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Źródło: GUS, BDL. 

Najbardziej znaczący wzrost liczby bezrobotnych w wieku 18-24 w latach 2008-2012 odnotowano w 

powiatach: konińskim (z 463 w 2008 do 959 w 2012 – o 107%), wągrowieckim (z 201 do 638 – o 

217%) oraz pilskim (z 166 do 455 - o 174%). 

Poziom bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym wzrasta na przestrzeni lat: z 8,4% w 2007 r. 

do 8,7% w 2012 r. Poziom bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym w Wielkopolsce jest 

niższy niż średnia krajowa. Bezrobotni po 50 roku życia stanowią 20% bezrobotnych. Wartość ta 

nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. 

Wykres 1.6. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym w latach 2007-2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

POLSKA 9.8 7.2 8.3 9.8 9.8 10.3

WIELKOPOLSKIE 8.4 6.1 7.6 8.9 8.8 8.7
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Poziom zatrudnienia jest zróżnicowany ze względu na wiek. Jednak odsetek osób zatrudnionych 

niemal we wszystkich kohortach wiekowych jest większy w woj. wielkopolskim niż na poziomie 

całego kraju, co wskazuje, iż w woj. wielkopolskim odnotowuje się stosunkowo dobrą sytuację.  

Tabela 1.6. Wskaźnik zatrudnienia z podziałem na wiek w 2012 r. w % 

 

Jednostka terytorialna 

 

15-24 

Wiek 

25-54 

 

55-64 

 

20-64 

POLSKA 24.7 77.2 39.8 65.0 

WIELKOPOLSKA 30.9 78.6 39.3 66.5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Grupa osób w wieku 25-54 spełnia wymagania Programu na rzecz nowych umiejętności 

i zatrudnienia, który zakłada zatrudnienie na poziomie 75%. Najniższy poziom zatrudnienia 

zanotowano w grupie osób 15-24 – ale i tak jest on znacznie wyższy niż w tej samej grupie na 

poziomie kraju – odpowiednio 30,9% w Wielkopolsce i 24,7% - średnia dla kraju. 
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Wykluczenie zawodowe 

Z danych GUS BDL wynika, że w Wielkopolsce w skład osób należących do grup zagrożonych 

wykluczeniem zawodowym zaliczyć można:  

28 

Staż pracy ma istotny wpływ na możliwość znalezienia zatrudnienia. W najtrudniejszej sytuacji 

są osoby, które mają krótkie doświadczenie zawodowe (1-5 lat) bądź nie mają go w ogóle. We 

wszystkich podregionach liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest największa w tej grupie osób. 

W 2012 r. w podregionach było najmniej bezrobotnych z doświadczeniem powyżej 30 lat. 

Wykres 1.7. Udział bezrobotnych zarejestrowanych według stażu pracy w ogólnej liczbie 

bezrobotnych w 2012 r. w podregionach. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Zaobserwowano nieznaczne różnice udziału w ogóle bezrobotnych osób ze stażem pracy 1-5 lat i 
osób ze stażem krótszym niż rok. We wszystkich podregionach odsetek osób z krótkim 

doświadczeniem (1-5 lat) jest niewiele niższy niż odsetek bezrobotnych bez doświadczenia 
zawodowego. Przyczyną tego zjawiska jest niska jakość miejsc pracy, bowiem rynek pracy w 
województwie wielkopolskim jest rynkiem o niskim poziomie przetwarzania, czyli wykonywana 
praca jest łatwa i wyuczalna. Dowodzi tego struktura przedsiębiorstw. Z opracowania Potencjał i 
zdolności innowacyjne województwa wielkopolskiego przed nową perspektywą finansową UE 2014-

2020
29

 wynika, że w Wielkopolsce udział podmiotów gospodarczych wysokiej i średnio – wysokiej 

techniki w przetwórstwie przemysłowym w 2010 r. wyniósł 13,8% (średnia dla Polski – 15,4%). 
Także udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle w 2010 r. był niższy od średniej krajowej 

(17,1%) i wynosił 16,23%. W Analizie PEST i SWOT dla transformacji wiedzy w sieciach 
gospodarczych wielkopolski odsetek osób pracujących w sektorze high –tech oraz w usługach 
opartych na wiedzy oceniono na 3 w pięciostopniowej skali. Za czynniki zagrażające wzrostowi 

                                                 

 

 
28 Podane odsetki informują o udziale konkretnych grup w ogóle osób bezrobotnych. 
29 Potencjał i zdolności innowacyjne województwa wielkopolskiego przed nową perspektywą finansową UE 2014-2020, Poznań 

2012. 
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znaczenia segmentu technologicznego uznano relatywnie niską, w stosunku do innych województw, 
liczbę przedsiębiorstw w sektorze high – tech, relatywnie niski poziom zasobów ludzkich 
związanych z nauką i technologią oraz niski odsetek osób pracujących w sektorze high-tech w 
stosunku do pozostałych zatrudnionych oraz brak transferu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowo 
– badawczymi i sektorem high – tech. Taka struktura przedsiębiorstw powoduje, że niewielka część 
pracowników nabywa wysokie kompetencje w miejscu pracy. Powszechna jest sytuacja, kiedy 

osoba pracująca nie nabywa umiejętności cennych dla pracodawcy, a zdobyte doświadczenie i  
kompetencje nie stanowią wartości na rynku pracy, ponieważ wykonywana praca była niskiej 
jakości. Z panelu ekspertów wynika, że rozwiązaniem tego problemu nie może być przyszła 
perspektywa WRPO, ponieważ nie ma ona mocy stworzenia rynku pracy wysokiej jakości. 

Wykształcenie jest istotnym korelatem posiadania pracy. Z danych gromadzonych przez GUS 

wynika, że najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 

gimnazjalne oraz podstawowe, albo nie ma żadnego wykształcenia. Tendencje te dostrzegalne 

są w Wielkopolsce. W 2012 r. w woj. wielkopolskim było 46 941 bezrobotnych z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, 37 170 bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, 33 678 

bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia oraz 33 054 bezrobotnych 

z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. Co ciekawe - bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym było więcej (16 742) niż bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 

(13 995). Może to wynikać z większej gotowości osób z wykształceniem średnim do podjęcia 

jakiejkolwiek pracy, nawet niewymagającej posiadanych umiejętności. Należy przypuszczać, że w 

przypadku osób z wykształceniem wyższym gotowość do podjęcia pracy poniżej kwalifikacji jest 

mniejsza.  

Wykres 1.8. Udział bezrobotnych z różnymi typami wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w woj. wielkopolskim w 2007 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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Wykres 1.9. Udział bezrobotnych z różnymi typami wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w woj. wielkopolskim w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Proporcje liczby bezrobotnych z rożnym poziomem wykształcenia różnią się na poziomie 

podregionów. Liczba bezrobotnych z konkretnym typem wykształcenia jest zależna od charakteru 

podregionu. W m. Poznań najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie wyższe (3 191) i gimnazjalne 

lub niższe (3 423). Natomiast w podregionie konińskim zasadnicze zawodowe (12 416) 

oraz gimnazjalne lub niższe (10 237). Należy zatem wnioskować, iż posiadanie pracy nie jest 

zależne jedynie od wykształcenia, ale także (w podobnym stopniu) od miejsca zamieszkania. 

Wniosek dobrze obrazuje struktura wykształcenia wśród bezrobotnych w m. Poznaniu i innych 

dużych miastach, gdzie udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem (Poznań - 23,3%) jest 

niemal równy odsetkowi bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (Poznań - 25%).  

Wykres 1.10. Udział bezrobotnych z różnymi typami wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w podregionie w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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Jak wynika z przytoczonych danych brak odpowiedniego do miejsca zamieszkania wykształcenia  i 

odpowiednio długiego stażu pracy często jest przyczyną bezrobocia. Wykształcenie powinno być 

odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zaobserwowano, że w poszczególnych 

podregionach dominują bezrobotni z wykształceniem, którego zdobycie umożliwia dostępna 

infrastruktura edukacyjna. Młodzi ludzie wybierają kierunek kształcenia, który nie odpowiada na 

potrzeby lokalnego rynku pracy, ale jest dostępny z uwagi na miejsce zamieszkania. Dlatego w 

Poznaniu, gdzie dostępna infrastruktura edukacyjna umożliwia łatwy dostęp do szkolnictwa 

wyższego, liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest najwyższa. Jednak brak 

wykształcenia lub doświadczenia nie jest najważniejszą przyczyną bezrobocia. Jak napisano wyżej 

w pierwszych latach kariery zawodowej staż pracy nie podnosi szans na znalezienie zatrudnienia z 

uwagi na niską jakość zajmowanych stanowisk. Ponadto współczesny rynek pracy boryka się z 

problemem nieadekwatnych umiejętności i kwalifikacji do swoich potrzeb. Na ten problem wskazują 

wyniki przeprowadzonego badania. Średnia odpowiedzi na pytanie o skalę problemu 

nieadekwatnych umiejętności i kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy dla województwa 

wielkopolskiego wyniosła 2,79 (na skali 1-5). W 14 powiatach jest to problem kluczowy: 

chodzieskim, kępińskim, kolskim, konińskim, leszczyńskim, nowotomyskim, ostrowskim, 

ostrzeszowskim, pleszewskim, rawickim, tureckim, wolsztyńskim, złotowskim oraz m. Kalisz. 

Formą bezrobocia, która w znacznym stopniu wpływa na pogłębienie wykluczenia społecznego jest 

długotrwałe bezrobocie. W 2012 r. wskaźnik ten dla Wielkopolski wynosił 2,9% i był niższy od 

wartości wskaźnika na poziomie kraju – 4,7%.  
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Mapa 1.5. Stopa bezrobocia długotrwałego w powiatach województwa wielkopolskiego w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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Zarówno w Polsce, jak i regionie wielkopolskim odnotowano spadek wartości odsetka długotrwale 

bezrobotnych w odniesieniu do 2007 r. - wartość wskaźnika równa odpowiednio: 5,1% oraz 3,2%. 

W 2012 r. najwyższy wskaźnik zaobserwowano w północno-wschodniej części Wielkopolski 

w powiatach: wągrowieckim (8,7%), konińskim (7%), słupeckim (6,7%), chodzieskim (6,3%), 

średzkim oraz złotowskim (po 5,3%). Najniższy poziom długotrwałego bezrobocia występuje 

w powiatach: poznańskim (0,8%), m. Poznań (0,9%), nowotomyskim (1,1%), wolsztyńskim 

(1,6%), międzychodzkim oraz kępińskim (po 1,7%). 

W stosunku do 2011 r. zaobserwowano wzrost lub utrzymanie na tym samym poziomie 

wskaźników długotrwałego bezrobocia w wielkopolskich powiatach. Tylko w 3 powiatach 

odnotowano spadek wskaźnika: ostrowskim (z 2,8% do 2,6%), m. Konin (z 5,3% do 5,2%), 

złotowskim (z 5,7% do 5,3%). 

Tabela 1.7. Stopa długotrwałego bezrobocia w powiatach w latach 2007-2012. 

Jednostka terytorialna w % ludności aktywnej zawodowo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % % 

POLSKA 5,1 3,2 3,1 3,6 4,3 4,7 

 WIELKOPOLSKIE 3,2 1,7 1,8 2,2 2,7 2,9 

Powiat wągrowiecki 6,4 3,4 3,9 6,3 7,1 8,7 

Powiat koniński 9,1 3,6 4,2 5,6 6,8 7,0 

Powiat słupecki 6,8 5,2 5,1 5,2 6,2 6,7 

Powiat chodzieski 4,5 2,2 3,5 5,0 6,1 6,3 

Powiat kolski 7,6 5,0 4,8 4,3 4,9 5,3 

Powiat złotowski 2,9 4,0 3,7 3,5 5,7 5,3 

Powiat średzki 4,8 3,4 3,9 5,0 5,1 5,3 

Powiat gnieźnieński 6,3 3,9 3,1 3,4 4,6 5,2 

m. Konin 5,0 2,3 2,9 4,4 5,3 5,2 

Powiat wrzesiński 5,1 3,4 3,7 3,8 4,9 5,1 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 4,4 2,8 3,4 4,2 4,2 4,6 

Powiat jarociński 5,7 2,6 2,8 3,6 3,7 4,2 

Powiat szamotulski 3,7 2,1 2,4 3,6 3,7 3,9 

Powiat turecki 3,0 1,8 2,7 3,2 3,5 3,6 

Powiat gostyński 4,5 2,9 2,8 3,1 3,3 3,6 

Powiat grodziski 1,6 0,8 1,2 2,2 3,0 3,6 

Powiat pilski 3,8 1,7 1,3 1,8 2,6 3,4 

Powiat obornicki 3,9 1,3 1,3 2,2 2,8 3,4 

Powiat krotoszyński 4,0 3,7 3,1 2,9 3,3 3,3 

Powiat ostrzeszowski 1,5 1,1 1,4 2,4 3,0 3,3 

Powiat rawicki 2,6 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 

Powiat pleszewski 6,0 3,3 2,9 2,8 2,9 2,9 
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Jednostka terytorialna w % ludności aktywnej zawodowo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % % 

Powiat ostrowski 3,9 1,9 2,0 3,0 2,8 2,6 

Powiat śremski 1,7 0,7 0,9 1,3 1,9 2,5 

Powiat kaliski 3,5 1,6 1,2 1,6 2,3 2,4 

Powiat leszczyński 2,4 1,5 1,3 1,8 2,2 2,4 

Powiat kościański 1,8 1,1 1,2 1,6 2,0 2,2 

m. Leszno 1,9 1,3 1,2 1,6 2,1 2,2 

m. Kalisz 3,4 1,4 1,3 1,9 2,1 2,1 

Powiat kępiński 1,0 0,6 0,4 1,0 1,7 1,7 

Powiat międzychodzki 3,5 0,9 1,0 1,3 1,0 1,7 

Powiat wolsztyński 1,1 0,7 1,0 1,3 1,5 1,6 

Powiat nowotomyski 2,0 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 

m. Poznań 1,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 

Powiat poznański 1,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Z zaprezentowanych danych wynika, że udział długotrwale bezrobotnych w ludności aktywnej 

zawodowo rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Od 2008 r. wartość wskaźnika wzrasta. W ciągu 

czterech lat wartość wzrosła o 1,2 pp. Na poziomie kraju także zaobserwowano tendencję 

wzrostową (wzrost o 1,5 pp.). 

Wykres 1.11. Stopa długotrwałego bezrobocia w latach 2007-2012. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

W Wielkopolsce liczba osób długotrwale bezrobotnych sukcesywnie wzrastała od 2009 do 2012 roku 

- dynamikę zjawiska prezentuje wykres powyżej. Jak wynika jednak z badań jakościowych 

respondenci będący przedstawicielami instytucji prowadzących działalność z zakresu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, biorący udział w wywiadach grupowych zwracali uwagę 
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na potrzebę realizacji realnej pomocy, np. kursów w przypadku przeciwdziałaniu bezrobociu - 

dających konkretne zawody, tj. takie, na które istnieje faktyczny popyt na rynku pracy – tzw. 

„kolekcjonowanie kursów” jest bezcelowe. 

Ubóstwo 

Ubóstwo jest czynnikiem determinującym wykluczenie społeczne. Mimo, iż nie można stawiać 

znaku równości pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, badania GUS30 wskazują wyraźnie, że obszar 

współwystępowania obu zjawisk - ubóstwa i wykluczenia społecznego - jest znaczny.  

W roku 2011 odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum 

egzystencji (tzn. zagrożonych ubóstwem skrajnym) wzrósł o 1 pp. w stosunku do roku 2010 i 

wyniósł 6,7%. Z pewnością za taką sytuację częściowo odpowiedzialny jest kryzys gospodarczy. 

Wiele osób straciło w jego wyniku pracę. Na nieco niższym poziomie niż w poprzednim roku 

kształtowała się wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym31  – 16,7% (17,1% w 2010 

r.). Poniżej ustawowej granicy ubóstwa32 żyło 6,5% osób w gospodarstwach domowych. Po raz 

pierwszy odsetek osób skrajnie ubogich33 był wyższy niż odsetek osób o wydatkach poniżej kwot 

uprawniających do ubiegania się  o przyznanie świadczeń pieniężnych z systemu pomocy 

społecznej. W woj. wielkopolskim wynosił on odpowiednio: 9,2% (minimum egzystencji) oraz 

20,9% (ubóstwo relatywne) - co znacznie przewyższa średnią krajową. Poniżej tzw. ustawowej 

granicy ubóstwa żyło 6,5% osób w gospodarstwach domowych (w Wielkopolsce – 9,1%). 

Wykres 1.12. Odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji na przestrzeni latach 2005-

2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

                                                 

 

 
30 Różne oblicza polskiej biedy (wielowymiarowa analiza ubóstwa na podstawie wyników badania spójności społecznej), Główny 

Urząd Statystyczny, 2012. 
31 Relatywna granica ubóstwa - 50% średnich wydatków (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych; def. za GUS.  
32 Ustawowa granica ubóstwa - kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej; def. za GUS. 
33 Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz 

rozwoju psychofizycznego człowieka; def. za GUS. 
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Wykres 1.13. Odsetek osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa w latach 2005-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wykres 1.14. Odsetek osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa w latach 2005-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

W przypadku wszystkich trzech wskaźników możemy mówić o tendencji spadkowej odsetka 

populacji zagrożonej lub żyjącej w ubóstwie w ciągu ostatnich kilku lat, aż do 2010 r. W 2011 r. 

odnotowano już wzrost wskaźników. W przypadku ustawowej granicy ubóstwa stałe zmniejszanie 

się odsetka osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej tego progu może - 

przynajmniej częściowo - wynikać z przyjętego mechanizmu ustalania kwot uprawniających do 

korzystania ze świadczeń systemu pomocy społecznej. Od 1 października 2006 r. nie zmieniła się 

nominalna wartość progów interwencji socjalnej, a tym samym wartość granicy ubóstwa 

ustawowego. Analizy GUS wskazują jednak, że: gdyby za granicę ubóstwa ustawowego przyjąć 

urealniony wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych poziom progów obowiązujących 

w IV kwartale 2006 r. – to stopa ubóstwa ustawowego w 2011 r. wyniosłaby nie 6,5%, a 11,4%34.  

W 2011 r. odnotowano jednak wzrost liczby osób żyjących poniżej analizowanych granic ubóstwa. 

Warto przy tym zauważyć, iż dane zaprezentowane na wszystkich powyższych trzech wykresach 

wskazują, iż w 2011 w woj. wielkopolskim bardziej niż w kraju wzrosły wskaźniki odsetka osób 

ubogich. 

Tabela 1.8. Odsetek osób w gosp. dom. poniżej granicy ubóstwa w 2011 r. w województwach 

Jednostka terytorialna minimum egzystencji relatywna granica 
ubóstwa 

ustawowa granica 
ubóstwa 

2011 2011 2011 

% % % 

POLSKA 6.7 16.7 6.5 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 11.2 24.2 10.2 

 PODLASKIE 11.0 23.9 10.1 

 LUBELSKIE 10.9 23.1 10.2 

                                                 

 

 
34 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, 2012. 
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Jednostka terytorialna minimum egzystencji relatywna granica 
ubóstwa 

ustawowa granica 
ubóstwa 

2011 2011 2011 

% % % 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 10.0 25.7 9.0 

 WIELKOPOLSKIE 9.2 20.9 9.1 

 POMORSKIE 9.1 19.4 9.8 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 7.5 17.5 7.3 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 7.4 18.1 6.9 

 PODKARPACKIE 6.9 21.1 6.6 

 ŁÓDZKIE 5.5 13.1 5.0 

 MAŁOPOLSKIE  4.8 14.8 5.3 

 ŚLĄSKIE 4.8 12.3 4.8 

 DOLNOŚLĄSKIE 4.7 13.6 5.1 

 OPOLSKIE 4.7 10.3 4.3 

 MAZOWIECKIE 4.6 12.1 4.2 

 LUBUSKIE 3.2 13.4 3.0 

Źródło: dane GUS, BDL. 

Województwo wielkopolskie zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych regionów pod względem 
odsetka osób żyjących poniżej granic ubóstwa. Więcej osób poniżej granic ubóstwa żyje jedynie we 
wschodniej części Polski. W Wielkopolsce udział osób ubogich znacznie przewyższa odpowiednie 
wskaźniki na poziomie kraju, jak również innych regionów. Równocześnie wielkopolska pomoc 
społeczna wypłaca relatywnie mniej niż w innych województwach świadczeń z tyt. różnych 
dysfunkcji (por. Tabela 1.11). Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w biednych pracujących. W 
Wielkopolsce jest bardzo dużo miejsc pracy niskiej jakości. Pojawia się kategoria „working poor”. 

Należą do niej osoby, które mają zatrudnienie, ale ich zarobki nie pozwalają im w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym. Potwierdza to fakt, że na tle pozostałych regionów Wielkopolska 
należy do województw o niskich płacach (por. Wykres 1.13; Wykres 1.14). 

Zjawisko „working poor” jest konsekwencją struktury zatrudnienia, jaka występuje w Wielkopolsce. 

W 2011 r. 24,5% wszystkich pracujących było zatrudnionych w usługach (GUS, BDL). Wartość ta 
jest porównywalna do wartości w pozostałych podregionach. Jednak to, co wyróżnia woj. 
wielkopolskie na tle pozostałych regionów to niskie wynagrodzenia w sekcji usług. Tylko w dwóch 
województwach (łódzkim i świętokrzyskim) średnie wynagrodzenie w sektorze usług jest niższe niż 
w woj. wielkopolskim. W Wielkopolsce wynagrodzenie w sektorze usług wynosi 2132,29 zł, średnia 
dla kraju równa jest 2305,35 zł. Zatem jedna czwarta Wielkopolan pracuje w sektorze o najniższym 
średnim wynagrodzeniu. 

Tabela 1.9. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze usług w województwach w 2011 r. 

Województwo zatrudnienie w 
sektorze usług 

wynagrodzenie 
w sektorze 

usług 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 23,6 2120,08 

 ŁÓDZKIE 27,2 2123,74 

 WIELKOPOLSKIE 24,5 2132,69 

 OPOLSKIE 29,0 2168,47 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 29,8 2241,75 

 LUBUSKIE 30,1 2241,80 

 PODKARPACKIE 22,4 2268,36 

 PODLASKIE 25,3 2289,19 
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 DOLNOŚLĄSKIE 31,4 2294,58 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 33,8 2313,73 

 ŚLĄSKIE 28,8 2334,10 

 LUBELSKIE 23,5 2334,74 

 MAŁOPOLSKIE 27,3 2380,67 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 27,8 2451,39 

 POMORSKIE 30,6 2489,93 

 MAZOWIECKIE 32,1 2700,04 

POLSKA 28 2305,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Rosnący udział osób ubogich jest także konsekwencją nierównomiernego rozwoju. W Wielkopolsce 

ma miejsce pogłębiająca się polaryzacja. Rozwój woj. wielkopolskiego należy w dużej mierze 

utożsamić z rozwojem ośrodka centralnego – Poznania, a nie całego regionu. Poznań jest 

obszarem, gdzie implementuje się znaczną część środków przeznaczonych na rozwój regionu. 

Zaleca się przeprowadzenie badania ukazującego pogłębiającą się polaryzację woj. wielkopolskiego. 

Ubóstwo nierównomiernie rozkłada się w powiatach województwa wielkopolskiego. Z danych 

gromadzonych przez MPiPS wynika, że w 2012 r. największe natężenie przyznawania świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu ubóstwa występowało w powiatach – m. Konin (33 świadczenia na 1 

tys. mieszkańców), Kalisz (29), czarnkowsko - trzcianeckim (25 świadczeń na 1 tys. mieszkańców), 

jarocińskim (21), chodzieskim, złotowskim (20) oraz gnieźnieńskim, międzychodzkim, obornickim, 

ostrowskim, pilskim (19). 

Z danych przedstawionych na mapach wynika, że powiaty, które w 2010 r. charakteryzowały się 

wysoką liczbą przyznanych świadczeń na 1 tys. mieszkańców w większości przypadków nie zmieniły 

swojego położenia w 2012 r.  
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Mapa 1.6. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa w 2010 r. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu potrzeb35. 

                                                 

 

 
35 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej – dokument jest wynikiem realizacji ustawowego zadania samorządu 
województwa określonego w art. 21 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 

1326 ze zm.) 
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Mapa 1.7. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objętych pomocą społeczną z tyt. ubóstwa w 

2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Mapa 1.8. Przyrost naturalny w powiatach w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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W woj. wielkopolskim zróżnicowany jest przyrost naturalny na 1000 mieszkańców. Najwyższe 

wartości przyrostu naturalnego na 1 tys. mieszkańców w 2012 r. występowały w powiatach: 

poznańskim (5,12), nowotomyskim (4,19), leszczyńskim (4,13), grodziskim (3,77), średzkim 

(3,58) oraz wolsztyńskim (3,51); najniższe wartości odnotowano w powiatach: m. Kalisz (-2,40), 

ostrzeszowskim (-0,43), m. Konin (-0,30), m. Poznań (0,22), słupeckim (0,38), kolskim (0,48), 

kaliskim (0,68).  

Zaobserwowano, że w powiatach o relatywnie najwyższym przyroście naturalnym liczba 

przyznanych świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców należy do najniższych. 

Zależność występuje także odwrotnie – w powiatach o najniższym przyroście naturalnym liczba 

przyznanych świadczeń należy do najwyższych. Wyjątek stanowią powiaty szamotulski oraz 

koniński. Należy zatem wnioskować, że mieszkańcy Wielkopolski decydują się na posiadanie dzieci 

wtedy, gdy mają stabilną sytuację materialną. 

Tabela 1.10. Zestawienie przyrostu naturalnego oraz przyznanych świadczeń pomocy społecznej 

na 1 tys. mieszkańców w 2012 r. w powiatach. 

 
 

Powiat 

 
Przyrost naturalny 
na 1 tys. ludności 

Liczba rodzin na 1 
tys. mieszkańców 

objęta pomocą 
społeczną z tyt. 

ubóstwa 

Powiat poznański 5,12 8 

Powiat nowotomyski 4,19 10 

Powiat leszczyński 4,13 11 

Powiat obornicki 3,90 19 

Powiat grodziski 3,77 12 

Powiat średzki 3,58 18 

Powiat wolsztyński 3,51 11 

Powiat gostyński 2,90 14 

Powiat wągrowiecki 2,90 17 

Powiat śremski 2,70 12 

Powiat wrzesiński 2,68 13 

Powiat szamotulski 2,52 11 

Powiat rawicki 2,48 18 

Powiat koniński 2,42 9 

Powiat gnieźnieński 2,32 19 

Powiat złotowski 1,84 20 

Powiat Leszno 1,82 21 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 1,81 25 

Powiat pleszewski 1,78 15 

Powiat jarociński 1,69 21 

Powiat kościański 1,61 18 

Powiat kępiński 1,36 16 

Powiat pilski 1,30 19 

Powiat ostrowski 1,12 19 
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Powiat chodzieski 1,11 20 

Powiat międzychodzki 1,02 19 

Powiat krotoszyński 0,96 18 

Powiat kaliski 0,68 14 

Powiat turecki 0,60 8 

Powiat kolski 0,48 13 

Powiat słupecki 0,38 16 

Powiat Poznań 0,22 11 

Powiat Konin -0,30 33 

Powiat ostrzeszowski -0,43 15 

Powiat Kalisz -2,40 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS oraz GUS, BDL. 

Dochody 

Na temat skali materialnego wykluczenia mówi także poziom przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Woj. wielkopolskie zaliczane jest do regionów o niskich 

średnich płacach. Na poziomie kraju wynosi 3604,02 zł. Średnia dla woj. wielkopolskiego 

to 3291,06 zł. Stanowi to 6 wartość wśród wszystkich województw. Przeciętne wynagrodzenie 

w Wielkopolsce systematycznie rośnie, jednak średnie roczne tempo przyrostu jest cały czas niższe 

niż w kraju. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny36 na 1 osobę w Wielkopolsce jest 

relatywnie niski i wynosi 1 102,85 zł, co stanowi 92,5% przeciętnego dochodu na poziomie kraju. 

W 2007 r. wartość ta wynosiła 95,8%, w 2008 r. wzrosła do 97,4%, a następnie do roku 2011 r. 

malała. W 2011 r. było pięć województw, w których przeciętny rozporządzalny dochód brutto na 1 

osobę w gospodarstwie domowym był niższy: kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie, 

świętokrzyskie, lubelskie oraz podkarpackie. Zdecydowanie wyższy rozporządzalny dochód na 1 

osobą mają mieszkańcy województw: mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz 

zachodniopomorskiego. 

Tabela 1.11. Przeciętny rozporządzalny dochód brutto na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 

latach 2007-2011. 

Jednostka terytorialna ogółem, Polska = 100 

2007 2008 2009 2010 2011 

% % % % % 

 MAZOWIECKIE 130,0 127,8 129,1 134,3 132,3 

 POMORSKIE 110,9 105,4 104,5 104,2 104,9 

 DOLNOŚLĄSKIE 102,4 107,0 105,4 103,9 104,6 

                                                 

 

 
36 Dochód rozporządzalny - suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od dochodów z pracy najemnej oraz od 

niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeń pozostałych), o podatki od dochodów z własności, podatki 

płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo 

indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą 

dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby 

gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek - 
rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz 

przyrost oszczędności; def. za GUS. 
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 ZACHODNIOPOMORSKIE 97,3 100,3 102,3 99,5 100,3 

 PODLASKIE 95,2 89,5 91,4 92,5 99,8 

 ŚLĄSKIE 99,0 99,6 100,0 98,0 99,1 

 ŁÓDZKIE 98,1 96,9 100,1 98,8 98,1 

 LUBUSKIE 98,4 101,3 99,0 96,7 97,0 

 OPOLSKIE 98,6 103,3 97,1 93,5 96,3 

 MAŁOPOLSKIE 93,1 95,7 93,5 92,9 94,3 

 WIELKOPOLSKIE 95,8 97,4 98,5 94,4 92,5 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 96,7 90,9 91,1 97,1 90,4 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 89,9 93,6 97,3 92,5 89,4 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 83,5 84,0 84,2 86,0 86,6 

 LUBELSKIE 85,2 84,2 81,6 82,0 83,6 

 PODKARPACKIE 75,4 75,7 74,9 76,1 76,4 

Źródło: GUS, BDL. 

Od 2007 r. w Wielkopolsce obserwuje się systematyczny wzrost przeciętnego rozporządzalnego 

dochodu na 1 osobę. W okresie 4 lat nastąpił wzrost o 240,11 zł. Na poziomie kraju wzrost wyniósł 

289,15 zł. Mimo tego, że wzrasta  średni dochód rozporządzalny na osobę - na co ma wpływ wzrost 

średnich płac  w województwie - wzrost dochodu rozporządzalnego na poziomie kraju jest bardziej 

dynamiczny, co powoduje zwiększenie dystansu między województwem wielkopolskim a  średnią 

dla Polski. Najwięcej przeciętny dochód na osobę wzrósł w woj. mazowieckim (403,95 zł), 

zachodniopomorskim (321,78 zł) oraz dolnośląskim (314,62 zł). 

Wykres 1.15. Przeciętny dochód brutto na 1 osobę w latach 2007-2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wraz ze wzrostem przeciętnego dochodu obserwuje się wzrost przeciętnych wydatków na 1 osobę 

w gospodarstwie domowym. W 2007 r. w Wielkopolsce przeciętne wydatki wynosiły 753,05 zł, 

natomiast w 2011 r. – 913,66 zł. Nastąpił wzrost o 160,61 zł, co jest jedną z czterech najniższych 

wartości. Równie niski wzrost przeciętnych wydatków na osobę miał miejsce w województwach: 

warmińsko – mazurskim (160,10 zł), lubuskim (159,20 zł) oraz lubelskim (150,96 zł). Na poziomie 

kraju na przestrzeni czterech lat przeciętne wydatki na osobę wzrosły o 205,17 zł. 
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Wykres 1.16. Przeciętne wydatki netto na 1 osobę w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Różnica odległości krzywych dochodów i wydatków dla Polski i Wielkopolski świadczy o 

oszczędności Wielkopolan. Krzywa dochodów dla Wielkopolski jest bliżej średniej dla kraju niż 

krzywa wydatków. Zaobserwowano również większą dynamikę wzrostu przeciętnych dochodów w 

Polsce niż w Wielkopolsce. Podobnie w przypadku dynamiki wydatków. Jednak na przestrzeni lat 

różnica w dynamice powiększa się na niekorzyść Wielkopolski. Podsumowując mieszkańcy 

Wielkopolski coraz mniej zarabiają i wydają niż średnio Polacy, dlatego też odnotowano niewielki 

wzrost wydatków na osobę.  

Przyczyn tego, iż województwo wielkopolskie należy do województw o niskich średnich płacach 

należy upatrywać w strukturze przedsiębiorstw, jaka występuje w woj. wielkopolskim. W 

Wielkopolsce udział przedsiębiorstw high – tech jest bardzo niski (szczegółowo opisane we 

fragmencie dotyczącym wykluczenia zawodowego). Ponadto z panelu ekspertów wynika, że 

występuje zależność: im więcej małych i średnich przedsiębiorstw, tym niższe pensje. W 

Wielkopolsce liczba aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw przypadających na 1000 

mieszkańców należy do najwyższych na tle pozostałych regionów. Woj. wielkopolskie 

charakteryzuje się także wysoką liczbą przedsiębiorstw, które przejmują pracowników z innych 

miejsc. Zatem niskie płace i w konsekwencji niskie wydatki w Wielkopolsce częściowo wynikają 

także z działania mikroprzedsiębiorstw, które generują „junk job”. 
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Mapa 1.9. Liczba MSP aktywnych na 1000 mieszkańców w województwach w 2010 r. 

 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP. 

Jak wynika z paneli eksperckich niski poziom średnich płac wiąże się z zagrożeniem wykluczeniem 

społecznym. Otrzymywanie pensji pozwala utrzymywać się powyżej granic ubóstwa, jednak brak 

wzrostu wynagrodzeń niesie ryzyko znalezienia się poniżej granicy. Problem tzw. „working poor” 

(ubogich pracujących) dotyczy znacznej części mieszkańców Wielkopolski. 

Z danych gromadzonych przez GUS37 na poziomie Polski wynika, że głównym czynnikiem 

powodującym ubóstwo jest miejsce zajmowane na rynku pracy. W największym stopniu zagrożone 

są rodziny osób bezrobotnych. W 2011 r. w gospodarstwach domowych posiadających w swoim 

składzie co najmniej 1 osobę bezrobotną zagrożonych ubóstwem ustawowym było ok. 11,5% osób, 

a w gospodarstwach z 2 i więcej osobami bezrobotnymi problem ten dotyczył niemal co trzeciej 

osoby. Z kolei w gospodarstwach bez osób bezrobotnych jedynie co dwudziesta osoba żyła poniżej 

granicy ubóstwa ustawowego. Stopa ubóstwa skrajnego wynosiła odpowiednio: ok. 12,5% (z jedną 

osobą bezrobotną w gosp. domowym), ok. 34,5% (z co najmniej dwoma osobami bezrobotnymi) i 

ok. 5% (bez osób bezrobotnych). 

                                                 

 

 
37 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, 2012. 
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Wykonywanie niskopłatnej pracy również sprzyja znalezieniu się w grupie osób poniżej granicy 

ubóstwa. Dotyczy to przede wszystkim osób o niskim poziomie wykształcenia, które pracują 

na stanowiskach robotniczych. Z opracowania „Ubóstwo w Polsce w 2011”38 wynika, że w 

rodzinach, których główny strumień dochodów pochodził z pracy najemnej na stanowisku 

robotniczym - w 2011 roku stopa ubóstwa skrajnego wyniosła niemal 9%, a stopa ubóstwa 

ustawowego nieznacznie powyżej 9%. Należy przypuszczać, że podobne tendencje występują w 

województwie wielkopolskim (brak danych na poziomie województw). 

Ubóstwo związane jest z głównym źródłem utrzymania. W najtrudniejszej sytuacji są rodziny 

utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty (stopa ubóstwa 

ustawowego - 36%, skrajnego - 30%). 

Dodatkowo niskie wykształcenie rodziców na dwa sposoby oddziałuje na dzieci. Z jednej strony jest 

silnie związane z ubóstwem - ponieważ utrudnia lub nawet uniemożliwia znalezienie pracy, 

z drugiej - z rodzajem przekazywanego kapitału kulturowego, czyli nawyków i umiejętności, w 

procesie socjalizacji. W Wielkopolsce istnieje problem kultury trwania pod opieką pomocy 

społecznej. Jednak ten obszar nie jest wystarczająco zdiagnozowany. Wskaźniki dotyczące woj. 

wielkopolskiego pokazują, że występuje dziedziczenie ubóstwa. Problemem jest proces socjalizacji, 

podczas którego dzieci nie obserwują rodziców wykonujących pracę zarobkową: wychodzących do 

pracy, pracujących zawodowo w domu czy poszukujących zatrudnienia. To powoduje, że praca nie 

jest wartością dla kolejnych pokoleń. Dzieci nie są wychowywane w duchu pracy zawodowej. W 

dziecku nie jest wzbudzone poczucie, że praca jest jedynym pożądanym sposobem na życie. 

Sposobem na rozwiązanie problemu dziedziczenia ubóstwa jest kierowanie działań o charakterze  

długofalowym do dzieci. Do zadań JST w tym obszarze należy diagnoza konkretnych problemów w 

poszczególnych gminach i skierowanie kompleksowego wsparcia. 

Podkreślić należy, że grupę istotnie zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne - przy 

liczbie dzieci większej od dwóch odsetek ubogich, niezależnie od przyjętego progu ubóstwa, 

przekracza przeciętną. Na poziomie kraju wśród małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu - 

ok. 29,5% osób żyło w 2011 r. w sferze ubóstwa ustawowego i ok. 24% w sferze ubóstwa 

skrajnego. Dla porównania - osoby z rodzin niepełnych były we względnie lepszej sytuacji niż osoby 

z rodzin wielodzietnych. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem ustawowym dla rodzin niepełnych wynosił 

ok. 7%, podobnie jak wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym. Ze sprawozdania MPiPS wynika, 

że w Wielkopolsce w 2011 r. pomoc przyznana rodzinom wielodzietnym w większości trafiała do 

rodzin mieszkających na wsi. Łącznie przyznano 9 542 świadczenia rodzinom z 3 dzieci (w tym 

5 868 rodzin mieszkało na wsi). W przypadku rodzin z czwórką dzieci przyznana pomoc wygląda 

następująco: 3 973 rodzin (w tym 2 607 na wsi), z piątką dzieci – 1 637 rodzin (1 046 – na wsi), 

z szóstką dzieci – 633 rodzin (419 – na wsi), z siódemką i więcej dzieci – 430 rodzin (306 na wsi). 

W 2012 r. najwięcej świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców z tyt. potrzeby ochrony 

macierzyństwa w rodzinach wielodzietnych przyznano w powiatach: jarocińskim (5), kaliskim, 

ostrzeszowskim, średzkim i złotowskim (3). 

Natomiast z tyt. ochrony macierzyństwa w rodzinach niepełnych najwięcej świadczeń na 1 tys. 

mieszkańców przyznano w powiatach: m. Konin (8), złotowskim (8), m. Leszno, m. Kalisz (6) oraz 

pilskim (5). 

 

                                                 

 

 
38 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, 2012. 
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Tabela 1.12. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objęta pomocą społeczną z tyt. potrzeby 

ochrony macierzyństwa 

 
Powiat 

 
Rodziny 
niepełne 

 
Rodziny 

wielodzietne 

Powiat Konin 8 2 

Powiat złotowski 8 3 

Powiat Leszno 7 2 

Powiat Kalisz 6 1 

Powiat pilski 5 2 

Powiat gostyński 4 1 

Powiat jarociński 4 5 

Powiat obornicki 4 1 

Powiat pleszewski 4 2 

Powiat Poznań 4 1 

Powiat szamotulski 4 1 

Powiat średzki 4 3 

Powiat turecki 4 2 

Powiat wągrowiecki 4 2 

Powiat wrzesiński 4 1 

Powiat chodzieski 3 2 

Powiat gnieźnieński 3 1 

Powiat grodziski 3 1 

Powiat kępiński 3 1 

Powiat koniński 3 2 

Powiat kościański 3 1 

Powiat leszczyński 3 2 

Powiat międzychodzki 3 2 

Powiat ostrowski 3 1 

Powiat ostrzeszowski 3 3 

Powiat poznański 3 1 

Powiat rawicki 3 1 

Powiat słupecki 3 2 

Powiat wolsztyński 3 2 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 2 1 

Powiat kaliski 2 3 

Powiat kolski 2 1 

Powiat nowotomyski 2 2 

Powiat śremski 2 2 

Powiat krotoszyński 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Kolejnym elementem jest miejsce zamieszkania. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem39 na wsi jest 

zdecydowanie wyższy niż w miastach; w przypadku ubóstwa relatywnego - jego wartość jest ponad 

dwukrotnie wyższa, a ubóstwa skrajnego i tzw. ustawowego – niemal trzykrotnie. Najrzadziej 

ubóstwo dotyka osób zamieszkałych w dużych aglomeracjach miejskich. W 2010 r. ubóstwem 

relatywnym zagrożonych było 12% osób zamieszkałych w miastach (ok. 4% w miastach liczących 

ponad 500 tys. mieszk.) oraz ok. 25% mieszkańców wsi. 

Do czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem należy zaliczyć również obecność w rodzinie 

osób niepełnosprawnych. Wśród gospodarstw domowych, w których przynajmniej jedno dziecko 

do lat 16 posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wskaźniki te wyniosły odpowiednio: ubóstwo 

ustawowe 16% i skrajne 12%. 

Eurostat publikuje również dane dotyczące gospodarstw domowych, w których mało osób 

pracuje40. W 2011 r. wartość tego wskaźnika jest korzystniejsza dla mieszkańców Wielkopolski – 

4,5% – niż całego kraju – 6,9%. Od 2005 r. odsetek niepracujących gospodarstw spadał zarówno 

na poziomie kraju, jak i woj. wielkopolskiego. Jednak w 2010 r. zaobserwowano wzrost. 

Tabela 1.13. Odsetek gospodarstw domowych, w których mało osób pracuje w latach 2005-2011. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 14.2 12.3 10 7.9 6.9 7.3 6.9 

Łódzkie 13.1 11.7 10.2 9.6 8.4 8.8 7.5 

Mazowieckie 12.1 9 8.3 6.3 4.3 5.1 5.2 

Małopolskie 11.7 9.9 8.3 6.6 5.6 5.9 6.2 

Śląskie 15.4 12.9 10.9 9.9 8.4 8.1 8.1 

Lubelskie 14.3 13.3 11.7 8.3 6.5 8.3 7.2 

Podkarpackie 11.7 10.8 11.7 7.1 4.5 6 6.9 

Świętokrzyskie 13.4 12.5 10.9 9 8.8 8.9 6.9 

Podlaskie 12.3 12.2 10.8 8 7.4 5.6 7.3 

Wielkopolskie 10.7 10.3 6.7 5.8 4.9 5.4 4.5 

Zachodniopomorskie 19.1 15.5 9.5 8.3 8.5 9.6 7.3 

Lubuskie 13.8 12.7 10.8 12.6 13.6 14.4 13.2 

Dolnośląskie 18.1 16.8 12.4 8.5 7.7 8.1 8.5 

Opolskie 16.4 14.8 8.5 7.3 3.6 10.3 8.4 

Kujawsko-pomorskie 15.5 14.6 11.8 9.8 8.5 8.2 7.3 

Warmińsko-mazurskie 18.9 16.5 11.3 7.9 10.8 8.1 8.3 

Pomorskie 16,6 12,3 9,8 6,4 6,2 6.0 4,9 

Źródło: Eurostat. 

Korzystniejsza sytuacja w Wielkopolsce pod względem liczby osób pracujących w gospodarstwach 

domowych nie przekłada się na niższy poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wykonywanie 

pracy zarobkowej w woj. wielkopolskim nie zabezpiecza przed ubóstwem. Biedni pracujący 

stanowią znaczną część wielkopolskich pracowników. Zjawisko to związane jest z niskimi na tle 

pozostałych województw płacami, a te są konsekwencją struktury sektora przedsiębiorstw – mała 

liczba przedsiębiorstw w sektorze high – tech, relatywnie niski poziom zasobów ludzkich 

związanych z nauką i technologią oraz niski odsetek osób pracujących w sektorze high-tech w 

stosunku do pozostałych zatrudnionych. 

                                                 

 

 
39 Wskaźnik obiektywnego ubóstwa – zastosowany w opracowaniu GUS “Ubóstwo w Polsce w 2011 r.”, przy obliczaniu GUS 

uwzględnia następujące granice ubóstwa: relatywną granicę ubóstwa, ustawową granicę ubóstwa, granicę ubóstwa skrajnego 
(minimum egzystencji obliczane przez IPiSS). 
40 Ang. People living in households with very low work intensity (population aged 0 to 59 years). 
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Zasoby mieszkaniowe 

Istotnym źródłem informacji jest także liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W 

woj. wielkopolskim wypłacono 405 187 dodatków mieszkaniowych o łącznej kwocie 82 139 421 zł. 

Kwoty zróżnicowane są w powiatach. Najwięcej dodatków przyznało m. Poznań (56 293) oraz m. 

Kalisz (30 876). Najmniej – powiat leszczyński (1 645) i kaliski (2 112). 

Tabela 1.14. Przyznane dodatki mieszkaniowe w 2011 r. 

Jednostka terytorialna Liczba (szt.) Kwota (zł) Kwota/liczba (zł) 

POLSKA 4848005 884334117 182,41 

WIELKOPOLSKIE 405187 82139421 202,72 

Poznań 56293 15376433 273,15 

Powiat ostrowski 19268 4430454 229,94 

Powiat poznański 16741 3738874 223,34 

Powiat ostrzeszowski 3946 829847 210,3 

Powiat gnieźnieński 30811 6426420 208,58 

Kalisz 30876 6429908 208,25 

Powiat wągrowiecki 10756 2175223 202,23 

Powiat pilski 26224 5298117 202,03 

Powiat wrzesiński 11828 2340070 197,84 

Powiat jarociński 7280 1431505 196,64 

Powiat pleszewski 9076 1778768 195,99 

Powiat śremski 9277 1812406 195,37 

Powiat szamotulski 9442 1819869 192,74 

Powiat kaliski 2112 399354 189,09 

Powiat leszczyński 1645 309985 188,44 

Powiat wolsztyński 3482 646498 185,67 

Powiat międzychodzki 4097 759588 185,4 

Powiat obornicki 6293 1162795 184,78 

Powiat złotowski 14860 2729121 183,66 

Powiat grodziski 3436 617299 179,66 

Konin 16210 2900662 178,94 

Powiat kościański 11376 2006802 176,41 

Powiat chodzieski 7143 1259267 176,29 

Leszno 11575 2005526 173,26 

Powiat rawicki 6267 1085074 173,14 

Powiat średzki 4111 706206 171,78 

Powiat czarnkowsko-
trzcianecki 

11290 1927975 170,77 

Powiat krotoszyński 12751 2174715 170,55 

Powiat kępiński 4291 720075 167,81 

Powiat turecki 7835 1307081 166,83 

Powiat kolski 11935 1974592 165,45 

Powiat koniński 4817 779123 161,74 

Powiat gostyński 7512 1212109 161,36 

Powiat nowotomyski 3839 615612 160,36 

Powiat słupecki 6492 952068 146,65 

Źródło: GUS, BDL 
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Biorąc pod uwagę liczbę dodatków mieszkaniowych przyznanych na 10 tys. mieszkańców w 2011 r. 

najgorzej wygląda sytuacja mieszkaniowa w mieście Kaliszu (2937 przyznanych dodatków na 10 

tys. mieszkańców), powiecie gnieźnieńskim (2135), złotowskim (2114) oraz mieście Koninie 

(2073). 

 

Tabela 1.15. Wskaźniki dotyczące przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2011 r. w powiatach. 

 
 
 

POWIAT 

Liczba 
przyznanych 

dodatków 
mieszkaniowych 

na 10 tys. 

mieszkańców 

Odsetek 
mieszkańców, 

którym 
przyznano 
dodatek 

mieszkaniowy 
(%) 

 
Kwota 

dodatków 
przyznanych 
na jednego 

mieszkańca 
(zł) 

m. Kalisz 2937 29,37 61,17 

  gnieźnieński 2135 21,35 44,54 

  złotowski 2114 21,14 38,83 

m. Konin 2073 20,73 37,09 

  pilski 1893 18,93 38,24 

m. Leszno 1789 17,89 30,99 

  krotoszyński 1635 16,35 27,88 

  wrzesiński 1550 15,5 30,66 

  wągrowiecki 1546 15,46 31,26 

  śremski 1533 15,33 29,95 

  chodzieski 1493 14,93 26,32 

  kościański 1442 14,42 25,44 

  pleszewski 1436 14,36 28,13 

  kolski 1333 13,33 22,06 

  

czarnkowsko-
trzcianecki 

1280 12,8 21,86 

  ostrowski 1198 11,98 27,55 

  
międzychodzki 

1105 11,05 20,48 

  słupecki 1086 10,86 15,92 

  obornicki 1073 10,73 19,82 

  szamotulski 1063 10,63 20,48 

  rawicki 1037 10,37 17,95 

  jarociński 1018 10,18 20,01 

m . Poznań 1017 10,17 27,78 

  gostyński 986 9,86 15,9 

  turecki 924 9,24 15,42 

  kępiński 760 7,6 12,75 

  średzki 729 7,29 12,52 

  
ostrzeszowski 

711 7,11 14,96 

  grodziski 679 6,79 12,19 

  wolsztyński 615 6,15 11,42 

  nowotomyski 521 5,21 8,35 

  poznański 495 4,95 11,07 
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  koniński 377 3,77 6,09 

  leszczyński 310 3,1 5,85 

  kaliski 257 2,57 4,85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

O poziomie życia ludności świadczą zasoby mieszkaniowe. Przeciętny Polak ma do dyspozycji 3,76 

izby, natomiast przeciętny mieszkaniec Wielkopolski – 4. W Wielkopolsce także powierzchnia 

przypadająca na jednego mieszkańca jest większa. Wielkopolanin dysponuje średnio 77,38 m2 , 

podczas gdy Polak – 70,17 m2. 

Świadczenia pomocy społecznej 

W woj. wielkopolskim, podobnie jak w całym kraju, pomoc społeczna zorganizowana jest 

ustawowo. System pomocy społecznej obejmuje działania organów administracji rządowej 

i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi 

i organizacjami pozarządowymi. W Wielkopolsce, na poziomie województwa w zakresie pomocy 

społecznej działalność koordynują Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS) oraz Wydział 

Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. W każdym powiecie funkcjonuje powiatowe centrum 

pomocy rodzinie (PCPR; 31 ośrodków), a w miastach na prawach powiatu – miejskie ośrodki 

pomocy społecznej (MOPS; 4 ośrodki). Na poziomie gmin działania prowadzi 226 ośrodków pomocy 

społecznej (OPS). Ogółem najwięcej świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców 

przyznano w powiatach złotowskim, czarnkowsko-trzcianeckim, słupeckim, jarocińskim, 

pleszewskim, Lesznie, Kaliszu oraz Koninie. 
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Mapa 1.10. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objęta pomocą społeczną w powiatach w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Struktura wydatków na pomoc społeczną odzwierciedla potrzeby społeczeństwa. Ze sprawozdania 

MPiPS wynika, że w woj. wielkopolskim w 2012 r. wydano 153 290 pozytywnych decyzji 

dotyczących świadczeń pomocy społecznej. Wsparcia udzielono 99 230 rodzinom (265 638 

osobom). W woj. wielkopolskim świadczenia pomocy społecznej przyznawane są z powodu różnych 

dysfunkcji społecznych: 

 Ubóstwa: 51 795 rodzin (20 763 na wsi) – 141 463 osoby – 408,6 na 100 tys., 

 Sieroctwa: 133 rodziny (42 na wsi) – 294 osoby – 0,8 na 100 tys., 

 Bezdomności: 3 152 rodzin (660 na wsi) – 3 852 osób – 11,2 na 100 tys., 

 Konieczności ochrony macierzyństwa z powodu wielodzietności: 6 656 rodzin (4 655 na 

wsi) – 39 169 osób – 113,1 na 100 tys., 

 Bezrobocia: 46 372 rodzin (19 274 na wsi) – 135 760 osób – 392,1 na 100 tys. , 

 Niepełnosprawności:  31 022 rodzin (13 209 na wsi) – 71 501 osób (szczegółowa analiza w 

punkcie dot. wykluczenia fizycznego), 

 Długotrwałej lub ciężkiej choroby: 38 112 rodzin (14 567 na wsi) – 85 969 osób, 

 Bezradności rodzin niepełnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego: 11 991 rodzin (4 537 na wsi) – 37 232 osoby – 107,5 na 100 

tys., 

 Bezradności rodzin wielodzietnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego: 5 067 rodziny (3 034 na wsi) – 29 743 osoby – 86,9 na 100 

tys., 

 Przemocy w rodzinie: 1 623 rodziny (545 na wsi) – 5 191 osób. 

 

Ze sprawozdania MPiPS za 2012 r. wynika, że w Wielkopolsce było 9044 osoby, czyli 0,3% ogółu 

mieszkańców Wielkopolski, które otrzymały pomoc z tytułu samotnego gospodarowania. 1168  

osób (0,03%) potrzebowało wsparcia w postaci schronienia. Istotną pomoc w formie posiłku 

otrzymało 63312 osób (łączna wartość dożywiania wyniosła 38,460,989 zł). 249 wielkopolskich 

rodzin, czyli 527 osób (0,02%), potrzebowało ubrań. Łączna wartość takiej pomocy wyniosła 19 

009 zł. Wartości te są wyższe niż w innych regionach. Jedynie woj. mazowieckie charakteryzuje się 

większym zapotrzebowaniem na pomoc społeczną. 

Najwięcej świadczeń w 2011 r. wydano z powodu ubóstwa - taką pomoc otrzymało 51 809 rodzin. 

Następnym pod względem liczby przyznanych świadczeń, powodem pomocy jest bezrobocie – 44 

488 rodzin objętych pomocą. Największy udział osób korzystających z pomocy społecznej z tyt. 

bezrobocia odnotowano w gminach: Mieścisko (100%), Środa Wielkopolska (86%) oraz Trzcianka 

(82%). Najmniejszy – w gminach: Turek (6%), Kościan (8%) oraz Mycielin (10%). 
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Tabela 1.16. Zestawienie wybranych świadczeń na poziomie powiatów ma 1 tys. mieszkańców w 

2012 r. 

  Liczba świadczeń pomocy społecznej przyznanych na 1 tys., mieszkańców z tytułu:   

POWIAT ogółem ubóstwa 

sieroctw

a (na 10 

tys.) 

Bezdomno

-ści (na 10 

tys.) 

ochrony 

macierzyń-

stwa – 

rodziny 

wielodzietn

e 

bezrobo-

cia 

niepełno-

sprawności 

przemocy 

w rodzinie 

(na 10 

tys.) 

długotrwałej 

lub ciężkiej 

choroby 

Bezradno-
ści w 

sprawach 

opiekuńczo

-

wychowaw-

czych 

trudności w 
przystoso-

waniu do 

życia po 

zwolnieniu z 

zakładu 

karnego (na 
10 tys.) 

chodzieski 32 20 0,42 6 2 21 11 1,22 12 6 4 

czarnkowsko-
trzcianecki 

35 25 0,11 8 1 20 10 0,41 8 4 3 

gnieźnieński 30 19 0,55 12 1 18 10 0,30 10 4 5 

gostyński 31 14 0,13 5 1 16 9 0,75 11 6 2 

grodziski 23 12 0,59 9 1 10 9 0,88 9 4 2 

jarociński 35 21 0,28 6 5 15 11 1,27 14 9 1 

kaliski 29 14 0,00 2 3 8 8 0,69 7 6 3 

Kalisz 37 29 0,00 11 1 20 13 0,72 9 8 6 

kępiński 27 16 0,00 6 1 10 8 1,48 11 8 4 

kolski 32 13 0,56 6 1 18 9 0,48 8 4 3 

Konin 45 33 0,39 18 2 29 7 1,13 10 9 6 

koniński 33 9 0,70 4 2 15 8 0,44 9 6 3 

kościański 28 18 0,00 6 1 11 11 0,45 10 4 4 

krotoszyński 25 18 0,00 4 1 14 6 0,29 7 2 4 

leszczyński 20 11 0,00 3 2 8 9 1,00 10 5 2 

Leszno 35 21 1,39 20 2 19 12 1,24 19 8 9 

międzychodzki 27 19 0,27 9 2 12 13 1,63 12 6 6 

nowotomyski 23 10 0,14 6 2 8 10 0,50 9 4 3 

obornicki 31 19 0,34 17 1 15 11 1,22 17 7 10 

ostrowski 26 19 0,81 4 1 14 8 0,34 10 6 2 

ostrzeszowski 32 15 0,72 4 3 12 11 1,38 14 8 3 

pilski 32 19 0,22 18 2 20 10 0,54 12 7 9 

pleszewski 41 15 0,16 8 2 17 14 0,89 13 6 3 

Poznań 25 11 0,85 16 1 8 7 0,08 13 4 6 

poznański 15 8 0,15 5 1 5 5 0,13 7 4 3 

rawicki 28 18 0,00 5 1 14 9 0,81 15 5 2 

słupecki 40 16 0,00 2 2 19 7 0,93 13 6 3 

szamotulski 27 11 0,11 9 1 12 9 0,82 13 7 6 

średzki 30 18 0,18 10 3 16 7 2,25 8 13 5 

śremski 26 12 0,33 12 2 10 11 0,78 9 5 5 

turecki 34 8 0,35 3 2 14 9 0,75 7 6 3 

wągrowiecki 33 17 0,29 8 2 19 13 0,94 13 7 7 

wolsztyński 21 11 0,00 7 2 8 8 0,92 9 5 3 

wrzesiński 31 13 0,00 8 1 15 14 0,77 14 6 7 

złotowski 83 20 0,71 11 2 28 13 1,07 18 8 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03-R za I-XII 2012 r.  
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Mapa 1.11. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w stosunku 

do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w wielkopolskich gminach w 2011 r. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011. 
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Mapa 1.12. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w stosunku 

do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w wielkopolskich gminach w 2011 r. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011.  

 

1.2.2. Wykluczenie strukturalne 

Wykluczenie strukturalne związane jest z brakiem dostępu do edukacji oraz niskim kapitałem 

kulturowym i jest znacząco skorelowane z regionem zamieszkania (obszary wykluczone materialnie 

są także wykluczone strukturalnie). Aby oszacować poziom wykluczenia strukturalnego na terenie 

województwa wielkopolskiego odniesiono się do skali life-long learning, skali przedwczesnego 

„wypadania” z systemu edukacji, wskaźników skolaryzacji, wyników egzaminów zewnętrznych oraz 

stanu kultury. 
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Kształcenie ustawiczne 

Trafnym źródłem informacji na temat umiejętności pracowniczych są dane o kształceniu 

ustawicznym (ang. life-long learning). Od 2007 roku odsetek dorosłych Polaków, którzy podejmują 

aktywność poznawczą po zakończeniu obowiązkowej edukacji pozostaje na bardzo niskim poziomie 

– ok. 5%. Nieco gorzej jest w woj. wielkopolskim – wartość wskaźnika kształcenia ustawicznego 

od lat pozostaje poniżej pułapu 5%. Najlepiej sytuacja przedstawiała się w 2010 roku, kiedy 

wskaźnik ten dla Polski wynosił 5,2%, a dla Wielkopolski – 4,6%. Natomiast najniższy poziom 

kształcenia ustawicznego zanotowano w 2011 (odpowiednio 4,4% oraz 3,7%). 

Tabela 1.17. Osoby dorosłe w wieku 25-64 uczestniczące w dokształcaniu i szkoleniach. 

Jednostka terytorialna ROK 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POLSKA 5.1 4.7 4.7 5.2 4.4 4.5 

 WIELKOPOLSKIE 4.1 4.1 3.7 4.6 3.7 3.6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Przedwczesne wypadanie z systemu edukacji 

Według danych Eurostat odsetek dzieci wcześnie wypadających z systemu edukacji (ang. Early 

leavers from education and training) w woj. wielkopolskim w 2012 r. wynosił 5,4%. Jest to wartość 

zbliżona do średniej na poziomie kraju, która wynosi 5,7%. W czterech województwach odsetek ten 

jest niższy niż w Wielkopolsce. Najmniej osób wypada z systemu edukacji w woj. małopolskim 

(2,8%), najwięcej w woj. warmińsko – mazurskim (10,7%). Wartości spełniają założenia Programu 

na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, zgodnie z którymi odsetek ten nie może być wyższy 

niż 10%. 

Tabela 1.18. Odsetek osób przedwcześnie wypadających z systemu edukacji w latach 2008-2011. 
Jednostka terytorialna  Rok 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Warmińsko-mazurskie 7,9 6,4 10 10,5 10,7 

Zachodniopomorskie 8,7 8,2 9,1 10,1 8,6 

Lubuskie 8,3 9,4 8,7 8 7,6 

Pomorskie 6,1 5,7 6,4 6,7 7,5 

Łódzkie 5,2 5 6,1 5,6 7,1 

Dolnośląskie 5,8 5,2 5,6 5,9 6,6 

Kujawsko-pomorskie 5,6 9,4 8,2 6,5 6,1 

Śląskie 4,1 5,2 4,6 5,6 6,1 

POLSKA  5,0 5,3  5,4  5,6  5,7 

Podkarpackie 3,4 3,6 4,3 5,4 5,5 

Wielkopolskie 3,7 4,6 4,9 4,6 5,4 

Lubelskie 5,7 4,9 5,6 6 5,2 

Mazowieckie 4,9 4,9 4 4,1 4,3 

Świętokrzyskie 3,7 3,7 5,1 5,5 4,2 

Małopolskie 3,2 3,1 2,8 3,4 2,8 

Opolskie 5,2 5,8 6,5 6,2 brak danych 

Podlaskie 4,7 4,3 4,1 5,3 brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
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W województwie wielkopolskim zaobserwowano wzrost odsetka early leavers w latach 2008-2010. 

Jest to zgodne z tendencją ogólnokrajową. W 2011 r. nastąpił spadek do wartości z 2009 r., jednak 

rok 2012 przyniósł najwyższą od 2004 r. (2004 r. - 6,2%) wartość odsetka osób przedwcześnie 

wypadających z systemu edukacji. 

W Wielkopolsce odsetek osób przedwcześnie wypadających z systemu edukacji jest wyższy wśród 

mężczyzn. W 2011 r. wynosił 6%, natomiast wśród kobiet zaledwie 3,4%. 

W woj. wielkopolskim pojawia się problem wartości edukacji. Wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym/wykluczonych edukacja podobnie jak praca nie jest wartością. Dzieci nie 

mają wpojonych wzorców uczenia się. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w powiatach 

(wyłączając miasta na prawach powiatu, gdzie zarówno wskaźniki skolaryzacji, jak też liczba 

przyznanych świadczeń pomocy społecznej należą do najwyższych w regionie) współwystępuje 

wysoka liczba przyznanych świadczeń pomocy społecznej z tyt. ubóstwa oraz niskie wskaźniki 

skolaryzacji. W powiecie złotowskim liczba przyznanych świadczeń pomocy społecznej z tyt. 

ubóstwa na 1 tys. mieszkańców wyniosła 20 (średnia dla Wielkopolski – 16) – tylko w miastach na 

prawach powiatu wartość ta była wyższa. Równocześnie wskaźniki skolaryzacji na poziomie szkoły 

podstawowej (90,29%) i gimnazjum (88,19%) należały do najniższych (w przypadku szkoły 

podstawowej tylko jeden powiat charakteryzowała niższa wartość, w przypadku gimnazjum – dwa 

powiaty) na tle pozostałych powiatów. Średnie wartości dla Wielkopolski wynoszą odpowiednio – 

97,03% oraz 95,11%. Podobne zależności zaobserwowano w powiatach: średzkim (liczba 

świadczeń pomocy społecznej – 18; wskaźnik skolaryzacji na poziomie szkoły podstawowej – 

96,77%; wskaźnik skolaryzacji na poziomie gimnazjum – 91,52%), międzychodzkim (19; 95,85%; 

92,47%), obornickim (19; 95,6%; 92,08%), kaliskim (14; 91,44%; 91,3%), leszczyńskim (11; 

92,19%; 87,07% oraz słupeckim (16; 95,82%; 94,17%). Warto podkreślić, iż problem 

przedwczesnego kończenia nauki dotyczy dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zjawisko wypadania dzieci z systemu edukacji nie występuje w domach, gdzie rodzice pracują. 

Dlatego „early leavers” są skorelowani z wykluczeniem. 

Według danych Eurostatu woj. wielkopolskie w 2011 r. znajdowało się w pierwszej trójce 

województw pod względem odsetka uczniów i studentów na wszystkich poziomach edukacji 

(odsetek ogólnej liczby populacji województwa)41. W Wielkopolsce stanowili oni 23,9%. Wyższe 

wskaźniki odnotowano tylko w województwach: mazowieckim i małopolskim – po 24,9%. Najniższy 

odsetek występował w woj. lubuskim (19,9%). 

Z danych gromadzonych przez Eurostat wynika, że  województwie Wielkopolskim zaobserwowano 

systematyczny spadek odsetka uczniów i studentów w całej populacji. W 2002 r. udział ten wynosił 

27,2%, podczas gdy w 2011 r. równy jest 23,9%. W innych regionach podobnie zanotowano 

spadek, ale nie jest on tak regularny jak w przypadku Wielkopolski. Spadek udziału studentów 

potwierdzają także dane gromadzone przez GUS. W Wielkopolsce w 2007 r. studenci uczelni 

wyższych stanowili 30,14% ludności w wieku 20-29 lat. Natomiast w 2012 r. wartość ta wynosiła 

28,19%. 

Współczynnik skolaryzacji 

Pod względem wartości współczynnika skolaryzacji netto?42 na poziomie szkoły podstawowej woj. 

wielkopolskie znajduje się na drugim miejscu (97,13%), zaraz po woj. mazowieckim (98,45%). 

                                                 

 

 
41 Definicja za Eurostat: liczba uczniów na wszystkich poziomach edukacji na poziomie regionalnym jako procent całej populacji 

na tym samym poziomie regionalnym. (ang. number of students in all levels of education at regional level as a percentage of 

the total population at the same regional level). 
42 Wskaźnik skolaryzacji netto to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 

kształcenia (w danej grupie wiekowej) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wiekowej określonej jako 
odpowiadającej temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji netto np. dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy 

dzieląc liczbę uczniów szkół podstawowych na początku danego roku szkolnego w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego 
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Jest to wartość wyższa od średniej dla całego kraju (95,28%). Podobnie jest w przypadku 

nauczania gimnazjalnego - współczynnik skolaryzacji w 2011 r. w woj. wielkopolskim wyniósł 

95,05%, przy średniej dla Polski na poziomie 93,33%. 

Wewnątrz województwa współczynnik skolaryzacji jest zróżnicowany ze względu na powiaty. Dla 

szkolnictwa podstawowego współczynnik jest najwyższy w mieście Poznań - 107,42% - i mieście 

Konin - 106,50%. Wartość powyżej 100% występuje także w mieście Leszno i mieście Kalisz. 

Wartość współczynnika powyżej 100% wynika z uczęszczania do szkół dzieci i młodzieży z innych 

powiatów; natomiast w powiatach ościennych wartość wskaźnika jest jedną z najniższych w 

regionie. Dlatego najniższa wartość współczynnika, poniżej 95%, charakteryzuje powiaty: koniński, 

leszczyński, kaliski, złotowski, poznański oraz pleszewski. Największe ośrodki miejskie mogą się 

również pochwalić najwyższymi wartościami współczynnika skolaryzacji na poziomie gimnazjum. 

Wartość powyżej 100 wskaźnik ten osiąga w miastach: Konin, Poznań i Leszno. Najniższe wartości, 

poniżej 90% występują w powiatach: złotowskim, leszczyńskim i poznańskim. 

Tabela 1.19. Współczynnik skolaryzacji netto w powiatach woj. wielkopolskiego. 

Jednostka terytorialna Współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe gimnazja 

2011 2011 

% % 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 97,13 95,04 

m. Poznań 107,42 102,14 

m. Konin 106,50 110,80 

m. Leszno 101,93 101,47 

m. Kalisz 101,24 98,58 

Powiat gostyński 99,74 96,43 

Powiat wolsztyński 98,77 96,69 

Powiat nowotomyski 98,64 96,17 

Powiat śremski 98,43 95,13 

Powiat kępiński 97,99 96,78 

Powiat jarociński 97,96 97,50 

Powiat krotoszyński 97,78 94,59 

Powiat kościański 97,70 95,20 

Powiat ostrzeszowski 97,59 97,31 

Powiat szamotulski 97,52 94,98 

Powiat wrzesiński 97,33 94,85 

Powiat turecki 97,12 95,46 

Powiat gnieźnieński 96,89 94,94 

Powiat chodzieski 96,84 95,28 

Powiat ostrowski 96,81 95,61 

Powiat średzki 96,77 91,52 

Powiat rawicki 96,73 96,78 

Powiat grodziski 96,55 94,23 

Powiat kolski 96,27 95,21 

Powiat pilski 96,11 93,06 

                                                                                                                                                         

 

 
poziomu) przez liczbę ludności w wieku 7-12 lat według stanu w dniu 31 XII tego samego roku; wynik podajemy w ujęciu 

procentowym; Definicja GUS, www.stat.gov.pl 
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Jednostka terytorialna Współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe gimnazja 

2011 2011 

% % 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 95,98 95,23 

Powiat międzychodzki 95,85 92,47 

Powiat słupecki 95,82 94,17 

Powiat wągrowiecki 95,72 96,82 

Powiat obornicki 95,60 92,08 

Powiat pleszewski 94,88 92,71 

Powiat koniński 93,26 90,64 

Powiat leszczyński 92,19 87,07 

Powiat kaliski 91,44 91,30 

Powiat złotowski 90,29 88,19 

Powiat poznański 88,25 87,33 

Źródło: dane GUS, BDL. 

Najwyższy wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie ponadpodstawowym w woj. wielkopolskim 

odnotowano w przypadku liceów ogólnokształcących – 40,85%. Wartość ta jest niższa niż średnia 

krajowa, która wynosi 44,39%. Znacznie wyższy niż na poziomie kraju jest współczynnik 

skolaryzacji zasadniczych szkół zawodowych – dla Wielkopolski wynosi 18,18%, dla Polski – 

13,69%. 

Tabela 1.20. Współczynnik skolaryzacji netto na poziomie szkół ponadpodstawowych. 

Jednostka 
terytorialna 

Współczynnik skolaryzacji netto 

zasadnicze szkoły 
zawodowe 

 (wiek 16-18 lat) 

licea 

ogólnokształcące 
(wiek 16-18 lat) 

szkoły zawodowe 

i 
ogólnozawodowe 

 (wiek 16-18 lat) 

szkoły 

policealne 
(wiek 19-21 

lat) 

2011 2011 2011 2011 

% % % % 

POLSKA 13,69 44,39 30,77 7,52 

 WIELKOPOLSKIE 18,18 40,85 30,85 6,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. 

Współczynnik skolaryzacji dla osób w wieku 16-18 lat w grupie zasadniczych szkół zawodowych 

w woj. wielkopolskim jest najwyższy w kraju (18,18%) i przekracza znacząco średnią dla całej 

Polski (13,69%). Z kolei pod względem nauczania w liceach ogólnokształcących województwo 

wielkopolskie zajmuje 12. miejsce (40,85%) po województwach: lubelskim, mazowieckim, łódzkim, 

podlaskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, śląskim, 

dolnośląskim i pomorskim, z wartością poniżej średniej dla Polski (44,39%). W grupie szkół 

zawodowych i ogólnozawodowych pod względem współczynnika skolaryzacji woj. wielkopolskie 

znajduje się na 10. miejscu z wartością 30,85%, przekraczając nieznacznie średnią dla Polski, która 

wynosi 30,77%. Współczynnik w grupie osób w wieku 19-21 uczących się w szkołach policealnych 

miał w 2011 roku w województwie wielkopolskim wartość 6,79%, co plasuje to województwo na 9. 

miejscu (przy średniej krajowej 7,52%).  

Wewnątrz województwa wartość współczynnika skolaryzacji wśród osób w wieku 

ponadpodstawowym jest zróżnicowana pod względem podregionów oraz rodzaju kształcenia. 

Współczynnik dla zasadniczych szkół zawodowych jest najwyższy w podregionie leszczyńskim 

(24,69%), przy średniej dla całego województwa na poziomie 18,18%. Najniższa wartość 
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charakteryzuje podregion poznański (13,30%). Najwyższy w województwie współczynnik dla liceów 

ogólnokształcących (97,98%) jest w podregionie m. Poznań, podczas gdy średnia dla województwa 

to 40,85%. Najniższa wartość dla tej grupy szkół występuje w podregionie poznańskim (19,64%). 

W grupie szkół zawodowych i ogólnozawodowych na pierwszym miejscu jest znów miasto Poznań 

(42,99%), a na ostatnim - podregion poznański (17,38%), podczas gdy średnia dla całego 

województwa wyniosła w 2010 roku 30,85%. Współczynnik skolaryzacji w grupie osób w wieku 19-

21 lat uczących się w szkołach policealnych ma największą wartość w mieście Poznań (18,91%), 

a najniższą w podregionie poznańskim, gdzie nie osiąga wartości nawet 1%. Średnia dla całego 

województwa to 6,79%. 

Tabela 1.21. Współczynnik skolaryzacji na poziomie ponadpodstawowym w woj. wielkopolskim. 

Jednostka terytorialna Współczynnik skolaryzacji netto 

zasadnicze 

szkoły 
zawodowe 

(wiek 16-18 
lat) 

licea 

ogólnokształcąc
e (wiek 16-18 

lat) 

szkoły zawodowe i 

ogólnozawodowe 
(wiek 16-18 lat) 

szkoły 

policealne 
(wiek 19-21 

lat) 

2011 2011 2011 2011 

% % % % 

Podregion kaliski 19.53 40.47 32.84 5.92 

Podregion koniński 18.03 37.15 33.55 6.34 

Podregion leszczyński 24.69 34.45 29.41 5.66 

Podregion pilski 17.82 34.91 32.64 5.02 

Podregion poznański 13.30 19.64 17.38 0.61 

Podregion  m. Poznań 13.91 97.98 42.99 18.91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

W 2012 r. Wielkopolska zajmowała szóste miejsce pod względem liczby studentów szkół wyższych 

na 10 tys. mieszkańców. Najwięcej studentów na 10 tys. mieszkańców było na Mazowszu (7654) 

oraz w Małopolsce (6903). Liczba studentów w woj. wielkopolskim od 2007 r. do 2009 r. niewiele 

wzrastała (5130 wobec 5270), by od 2009 r. równie nieznacznie spadać (5187 w 2012 r.). Podobne 

trendy obserwuje się w pozostałych województwach. 

Tabela 1.22. Liczba studentów szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców w latach 2007-2012 w 

województwach. 
Województwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 MAZOWIECKIE 7342 7574 7602 7430 7320 7654 

 MAŁOPOLSKIE  6262 6571 6789 6810 6860 6903 

 DOLNOŚLĄSKIE 6102 6454 6729 6793 6759 6832 

 POMORSKIE 4655 4891 5095 5233 5282 5531 

 ŁÓDZKIE 5965 6387 6267 5601 5428 5220 

 WIELKOPOLSKIE 5130 5232 5270 5

5239 

5

5257 

5187 

 LUBELSKIE 4737 4869 5009 5109 4947 4909 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 4659 4810 4885 4881 4731 4501 

 ŚLĄSKIE  4435 4490 4558 4631 4532 4411 

 PODLASKIE 4222 4367 4612 4737 4658 4387 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 4099 4190 4384 4538 4515 4338 

 OPOLSKIE 3645 3883 4198 4352 4327 4117 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 4090 4124 4111 4159 3923 3631 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3785 3644 3630 3698 3540 3466 
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 PODKARPACKIE  3352 3505 3548 3621 3560 3462 

 LUBUSKIE 3285 2998 2970 2952 2764 2545 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Liczba absolwentów w wielkopolskich podregionach jest zróżnicowana. Najwięcej absolwentów 

zanotowano w podregionie m. Poznań. Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców jest tam 

zdecydowanie najwyższa. Od 2007 r. obserwowany był systematyczny wzrost wartości wskaźnika, 

jednak w 2012 r. odnotowano spadek względem 2011 r. podobny trend wystąpił w podregionach 

leszczyńskim oraz konińskim. Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców wzrosła w 2012 r. w 

podregionach pilskim oraz poznańskim. W podregionie kaliskim wskaźnik pozostał na tym samym 

poziomie. 

Wykres 1.17. Liczba absolwentów szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców w podregionach w 

latach 2007-2012. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Zdawalność egzaminów zewnętrznych 

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że sprawdzian dla uczniów kończących 

szkołę podstawową w wersji standardowej rozwiązywało w 2013 r. 350 225 szóstoklasistów. Średni 

wynik w kraju wyniósł 24,17. Wyniki były zróżnicowane w województwach. Nie są dostępne 

szczegółowe wyniki uczniów w województwach. Jednak wnioskując na podstawie wyników z lat 

poprzednich należy założyć, że wyniki wielkopolskich uczniów należą do najniższych w kraju. 

Potwierdza to fakt, iż tylko w 4 powiatach (m. Poznań - 25,76, m. Leszno - 25,65, m. Kalisz - 

24,95, poznański (24,35), uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej dla Polski.  
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Mapa 1.13. Wyniki sprawdzianu po 6 klasie uczniów w powiatach w 2013 r. 

 

Źródło: dane OKE w Poznaniu. 
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Do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2012 roku przystąpiło ponad 403 tysiące 

trzecioklasistów z 7218 gimnazjów w Polsce. 604 szkoły znajdowały się na terenie województwa 

wielkopolskiego, w których do egzaminu przystąpiło 36 908 uczniów. Średni wynik (w procentach) 

uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową w Polsce wyniósł z części humanistycznej: 

język polski – 65, historia i wiedza o społeczeństwie – 61, z części matematyczno-przyrodniczej: 

matematyka – 47, przedmioty przyrodnicze – 50, z części językowej: angielski – 63, francuski – 

69, hiszpański – 71, niemiecki – 57, rosyjski – 65, włoski – 62. Uczniowie województwa 

wielkopolskiego wypadają nieco gorzej niż przeciętny trzecioklasista w Polsce. Wielkopolscy 

gimnazjaliści uzyskali następujące wyniki: część humanistyczna: język polski – 63, historia i wiedza 

o społeczeństwie – 60, część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 46, przedmioty 

przyrodnicze – 49; dla części językowej nie ma dostępnych wyników z podziałem na województwa. 

Tabela 1.23. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów bez dysfunkcji i z dysfunkcją 

rozwojową w kraju i województwach w 2012 r. – część humanistyczna w procentach. 

Województwo Zakres 

Język 
polski 

Historia i 
WOS 

Dolnośląskie 63 60 

Kujawsko-pomorskie 64 59 

Lubelskie 67 61 

Lubuskie 65 60 

Łódzkie 65 61 

Małopolskie 69 63 

Mazowieckie 67 63 

Opolskie 63 60 

Podkarpackie 67 62 

Podlaskie 64 61 

Pomorskie 62 59 

Śląskie 66 61 

Świętokrzyskie 65 60 

Warmińsko-mazurskie 62 58 

Wielkopolskie 63 60 

Zachodniopomorskie 62 59 

POLSKA 65 61 

Źródło: CKE 

 

Tabela 1.24. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów bez dysfunkcji i z dysfunkcją 

rozwojową w kraju i województwach w 2012 r. – część matematyczno–przyrodnicza w procentach. 

Województwo Zakres 

Matematyka Przedmioty 
przyrodnicze 

Dolnośląskie 46 49 

Kujawsko-pomorskie 46 49 

Lubelskie 47 50 

Lubuskie 46 49 

Łódzkie 48 50 
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Małopolskie 50 51 

Mazowieckie 50 52 

Opolskie 47 49 

Podkarpackie 49 51 

Podlaskie 49 51 

Pomorskie 47 49 

Śląskie 47 50 

Świętokrzyskie 46 49 

Warmińsko-mazurskie 44 48 

Wielkopolskie 46 49 

Zachodniopomorskie 45 59 

POLSKA 47 50 

Źródło: CKE. 

Zależność między zagrożeniem marginalizacją a wynikami w nauce na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum nie jest jednoznaczna. Zdaniem przedstawicieli sektora edukacji, 

biorących udział w wywiadach grupowych w badaniu Kompleksowe i pogłębione studium położenia 

społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego43, wskazać można 

przykłady sukcesów oraz porażek szkolnych w każdej z tych grup. Niemniej jednak rozmówcy 

zauważają powiązanie występowania trudności rodzinnych i społecznych z trudnościami w nauce. 

Takie spostrzeżenia potwierdzają również wyniki jednego z badań, prowadzonych w 2003 roku 

na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, które wskazują na taki statystyczny 

związek. Im niższe wyniki sprawdzianu/ egzaminów tym większy procent uczniów: 

 przebywających poza domem powyżej 10 godzin dziennie, 

 pochodzących z rodzin wielodzietnych z małych miast i wsi,  

 pochodzących z rodzin o niskim dochodzie,  

 mających oboje rodziców bezrobotnych, 

 niskim poziomie wykształcenia rodziców, 

 z zaburzeniami w funkcjonowaniu w szkole.44 

Wg tego badania warunki społeczne nie różnicują wyraźnie uczniów osiągających niskie, średnie 

i wysokie wyniki sprawdzianu/egzaminu - niemniej taka zależność występuje.  

Zależność tę widać również w wynikach badania ankietowego wśród uczniów przeprowadzonego 

w ramach wspomnianego opracowania naukowego. Tym gorsze wyniki w szkole im: 

 mniejsza miejscowość, w której mieszka uczeń (wyjątkiem są największe miasta, w których 

średnia ocena jest gorsza niż w pozostałych), 

 niższe wykształcenie matki i ojca, 

                                                 

 

 
43Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnego 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, Agrotec Polska, ARC Rynek i 
Opinia na zlecenie ROPS, Warszawa, 2012.  
44 Wpływ warunków społecznych uczniów na poziom wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego, 2003.  
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 niższe zarobki w rodzinach uczniów45. 

 

Z badań przeprowadzonych przez OKE w Poznaniu w 2006 r.46 wynika, że wyniki ze sprawdzianów 

zewnętrznych szczególnie różnicuje lokalizacja szkoły. Dzieci i młodzież wiejska osiągają odmienne 

wyniki niż uczniowie miejscy zarówno na poziomie wyniku z całego arkusza, jak i na poziomie 

obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych. Największe różnice w tych grupach uczniów 

odnotowano w: sprawdzianie po szóstej klasie w obszarze standardów wymagań egzaminacyjnych 

– wykorzystywanie wiedzy w praktyce; na poziomie gimnazjum w obszarze standardów wymagań – 

czytanie i odbiór tekstów kultury oraz wskazywanie i opisywanie faktów i zależności oraz 

stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Zróżnicowanie 

między młodzieżą wiejską i wielkomiejską pogłębia się w gimnazjum. 

Dodatkowo zdiagnozowano współwystępowanie słabych wyników ze sprawdzianu po szóstej klasie z 

występowaniem ubóstwa. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną na poziomie powiatów koreluje 

z wynikami osiągniętymi przez uczniów. Najniższe wyniki osiągnęli uczniowie w powiatach 

złotowskim, obornickim oraz pilskim. W tych powiatach liczba rodzin objęta pomocą społeczną 

należy do najwyższych. 

Spośród maturzystów z 2012 r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 80% zdających. Zdawalność egzaminu 

w województwach była zróżnicowana. Woj. wielkopolskie znalazło się w grupie regionów 

przeciętnych, gdzie odsetek sukcesów był równy średniej krajowej i wyniósł 80%. Najlepiej 

wypadły województwa: lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie i śląskie (zdawalność 

na poziomie wyższym niż 80%), a najgorzej: warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie (78%)47. 

Kultura 

Kultura jest jednym z kluczowych obszarów życia społecznego, ale także gospodarczego. Stanowi 

podstawowy element tożsamości regionalnej i lokalnej. Ponadto zwiększa atrakcyjność regionu dla 

inwestorów i turystów. Wykluczenie strukturalne związane jest z kapitałem kulturowym. Ten zaś 

kształtowany jest przez wiele czynników. Najważniejsze z nich to uczestnictwo w kulturze, dostęp 

do instytucji, infrastruktury i przedsięwzięć umożliwiających spędzanie czasu wolnego (domy 

kultury, obiekty sportowe, Internet itd.), wykształcenie rodziców lub głównego opiekuna oraz 

wydatki budżetów publicznych na kulturę.  

Książki 

Czytelnictwo to najbardziej podstawowa i tradycyjna forma uczestnictwa w kulturze, która stale 

przyciąga licznych uczestników, książka zaś jest jednym z najważniejszych dóbr kultury, 

dostępnych w prawie każdym gospodarstwie domowym. Dostęp do książek potencjalnie mógłby 

być podstawowym wskaźnikiem możliwości budowania kapitału kulturowego. Jednak w świetle 

wyników badań dotyczących czytelnictwa wśród Polaków należy odrzucić ten wskaźnik jako miarę 

kapitału kulturowego. Bogate księgozbiory i łatwy dostęp do biblioteki nie są wskaźnikami 

informującymi o czytelnictwie książek i uczestnictwie w kulturze. Najnowsze (2012 r.) wyniki 

badań48 pokazują, że 39,2% Polaków miało przynajmniej jednokrotny kontakt z jakąkolwiek 

książką w ciągu minionego roku. Przy czym książkę zdefiniowano w badaniu bardzo szeroko – 

włączając do tej kategorii albumy, poradniki, encyklopedie, słowniki oraz książki w formie 

elektronicznej. Wynika z tego, że blisko 61% Polaków nie miało kontaktu z żadną książką w ciągu 

                                                 

 

 
45 Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego. 

46 Efekt standardowy - wpływ wybranych czynników społecznych na poziom wyników egzaminacyjnych, OKE w Poznaniu, 

Poznań 2006. 

 
47 CKE 
48 Roman Chymkowski, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Biblioteka Narodowa, 2012. 
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roku. Wartość ta jest dalece wyższa od odsetka osób zagrożonych wykluczeniem strukturalnym. 

Mimo to warto przedstawić statystyki dotyczące dostępu do książek.  

Pod względem liczby czytelników publicznych bibliotek mieszkańcy Wielkopolski wypadają gorzej 

niż przeciętny Polak. W 2012 r. na 1000 mieszkańców Polski 168 było czytelnikami publicznych 

bibliotek (spadek w stosunku do 2007 r. – 176), w Wielkopolsce – 155 (spadek w stosunku do 

2007 r. – 168). Najwięcej czytelników było w powiatach m. Leszno (255), pleszewskim (199), 

chodzieskim (198), średzkim (194) nowotomyskim oraz wągrowieckim (188). Natomiast najmniej 

w powiatach: tureckim (101), ostrzeszowskim (106) oraz kolskim (110). 

We wszystkich powiatach zaobserwowano systematyczny spadek czytelników bibliotek publicznych. 

Jednak liczba zapisanych czytelników w bibliotekach publicznych nie jest wystarczającym 

wskaźnikiem czytelnictwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę wypożyczenia woluminu na 1 czytelnika 

Wielkopolska wypada lepiej niż Polska. W 2012 r. wielkopolscy czytelnicy wypożyczali średnio 22,7 

książek, natomiast przeciętny czytelnik w skali kraju – 18,9. W przypadku tego wskaźnika na 

przestrzeni lat notuje się wzrost w większości powiatów. Spadek liczby wypożyczonych woluminów 

na 1 czytelnika spadł nieznacznie w powiatach jarocińskim, kępińskim, krotoszyńskim, ostrowskim, 

m. Kalisz, konińskim, wrzesińskim, m. Konin, grodziskim, leszczyńskim, nowotomyskim, 

wągrowieckim, obornickim, poznańskim oraz szamotulskim.   

Tabela 1.25. Wypożyczenia woluminu na 1 czytelnika w powiatach w latach 2007-2012. 

Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POLSKA 19,0 18,9 18,7 18,4 18,6 18,9 

 WIELKOPOLSKIE 21,1 20,9 20,4 20,3 20,7 22,7 

m. Poznań 23,2 22,3 20,4 19,9 21 32,1 

m. Leszno 27,6 26,7 26,8 28,3 28,2 29,2 

Powiat grodziski 26,7 26,8 25,6 25,1 23,4 25,7 

Powiat krotoszyński 25,7 26,4 26,2 26,9 26,8 25,4 

Powiat gostyński 21,8 22,2 22,3 20,8 22,8 24,3 

Powiat koniński 24,7 24,1 22,5 22,3 22,3 23,9 

Powiat chodzieski 20,5 20,2 21,3 21,7 27,6 23,9 

Powiat gnieźnieński 18,9 20,5 21,8 21,6 21,1 23,6 

Powiat pilski 22,8 24,4 23,3 22,7 23,6 23,2 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 21,7 21,9 21,8 22,5 22,7 22,9 

Powiat śremski 21,1 21,0 18,5 19,9 20,8 22,4 

Powiat jarociński 22,7 23,1 21,0 22,6 22,6 22,3 

Powiat kolski 21,0 20,3 21,3 22,2 21,1 22,3 

Powiat wągrowiecki 26,3 26,5 25,0 23,5 25,4 22,2 

Powiat wolsztyński 19,7 18,6 17,3 18,9 20,4 21,7 

Powiat pleszewski 18,6 18,5 19,1 21,6 21,6 21,4 

Powiat średzki 17,1 17,3 18,4 20,0 19,8 21,2 

Powiat kościański 19,2 19,2 20,8 20,3 21,3 21,0 

Powiat turecki 17,6 19,0 19,1 19,9 20,3 20,6 

Powiat rawicki 19,2 18,6 18,2 18,3 19,4 20,5 

Powiat obornicki 20,2 20,4 20,8 20,6 20,4 20,1 

m. Konin 20,8 18,2 19,4 17,6 19,4 19,8 

Powiat wrzesiński 22,4 21,8 24,1 20,9 18,7 19,7 

Powiat szamotulski 19,8 20,3 20,1 19,3 22,2 19,4 

Powiat kaliski 18,3 19,3 18,8 19,4 20,0 19,1 

Powiat międzychodzki 18,2 17,8 18,1 18,2 19,3 18,8 

Powiat nowotomyski 21,8 25,3 20,9 19,2 19,5 18,6 

Powiat poznański 20,0 19,7 19,2 20,1 20,0 18,4 

Powiat ostrowski 19,4 17,9 17,7 17,4 17,2 18,0 
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Powiat leszczyński 17,9 17,8 17,9 16,7 16,4 17,6 

Powiat ostrzeszowski 14,7 15,4 16,5 17,2 16,5 17,5 

Powiat słupecki 16,3 16,6 16,6 15,6 16,0 17,1 

Powiat kępiński 17,7 16,6 18,6 16,9 17,9 16,8 

Powiat złotowski 13,9 13,3 12,9 12,3 7,6 15,4 

m. Kalisz 20,8 19,1 16,7 15,8 15,5 14,8 

Źródło: GUS BDL.  

Wypożyczone woluminy nie współwystępują z małą liczbą rodzin objętych pomocą społeczną z tyt. 

ubóstwa. Liczba mieszkańców Wielkopolski przypadających na jedną bibliotekę jest zbliżona 

do analogicznego wskaźnika na poziomie kraju. W 2012 r. w woj. wielkopolskim na jedną bibliotekę 

przypadało 4026 mieszkańców, w Polsce – 4072. Zatem sytuacja Wielkopolan jest nieco lepsza niż 

średnia dla całego kraju. Odmienny obraz przedstawiają dane na temat dostępnego księgozbioru. 

W 2011 r. na 1000 mieszkańców Wielkopolski przypadało 3461,4 książek. To nieco więcej niż 

na poziomie całego kraju, gdzie wskaźnik ten wynosi 343949 (źródło: GUS). 

Kino 

Innym ważnym podmiotem działającym w obszarze kultury są kina. Woj. wielkopolskie zajmuje 4. 

miejsce pod względem liczby kin stałych (44 kina) i miejsc na widowni (25, 6 tys. miejsc 

na widowni). Najwięcej obiektów znajduje się w woj. mazowieckim – 59, co daje 44,2 tys. miejsc 

oraz śląskim – 53 kina z 38,3 tys. miejsc na widowni.  

W 2012 r. wskaźnik liczby sprzedanych biletów na 1000 mieszkańców był niższy w Wielkopolsce niż 

na poziomie kraju i wynosi 837, dla Polski – 973. Liczba sprzedanych biletów zarówno w Polsce, jak 

i w Wielkopolsce nie przyjmuje prostej tendencji wzrostowej, co byłoby zgodne z intuicyjnymi 

przypuszczeniami. Wskaźnik liczby sprzedanych biletów na 1000 mieszkańców spadł na przestrzeni 

5 lat w Wielkopolsce. W 2007 r. wynosił 979, a w 2012 – 837. Na poziomie Polski obserwuje się 

odwrotną tendencję, odnotowano wzrost z 887 do 973. 

Wykres 1.18. Liczba sprzedanych biletów do kina na 1000 mieszkańców w Wielkopolsce w latach 

2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Przeciętny dostęp do kina potwierdza liczba ludności na jedno miejsce w kinach. W 2012 r. ten 

wskaźnik był niższy w woj. wielkopolskim – 143,11 – niż średnia dla Polski, która wynosiła 149,44. 

                                                 

 

 
49 Źródło: GUS. 
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Wydatki na kulturę 

O zainteresowaniu kulturą ze strony jednostek samorządów terytorialnych w Polsce świadczy skala 

wydatków w tym obszarze. Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

w 2011 r. wzrosły nominalnie w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast wydatki samorządów 

terytorialnych obniżyły się zarówno nominalnie, jak i obniżył się ich udział w strukturze wydatków 

jednostek samorządu terytorialnego. W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa 

i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje 

i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego) w 2011 r. wyniosły 8 077,3 mln zł (nominalnie o 2,6% mniej niż w 2010 r.), 

co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,53% (w roku poprzednim – 8 292,9 mln zł, tj. 0,59%). 

Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 6 654,5 mln zł, a ich udział – 

82,4% i był niższy niż w roku poprzednim (83,4%). Publiczne wydatki bieżące wyniosły 6 029,5 

mln zł i stanowiły 74,6% wydatków publicznych ogółem (w 2010 r. – 71,5%). 

W woj. wielkopolskim na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2011 r. wydano 169,24 zł 

na jednego mieszkańca. Jest to poniżej średniej krajowej, która wyniosła 176,84 zł. 

Wielkopolanie pod względem miesięcznych wydatków na kulturę na 1 osobę zajmują 11 miejsce 

z kwotą 67,54 zł. Łączyć to należy – o czym była mowa wcześniej – z niskimi zarobkami 

mieszkańców województwa, jak i kulturową skłonnością do oszczędności. Za woj. wielkopolskim 

znajdują się województwa: podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie (od 48,08 zł do 64,20 zł). Od 2007 r. obserwuje się systematyczny wzrost 

wydatków gospodarstw domowych przeznaczonych na uczestnictwo w kulturze. W 2011 r. w 

czterech województwach odnotowano niewielki spadek wydatków na kulturę. Zdecydowanie 

najwięcej na kulturę przeznaczają mieszkańcy województwa mazowieckiego – w 2012 r. – 123,24 

zł. Najmniej – mieszkańcy województwa świętokrzyskiego – 48,08 zł (dane w przeliczeniu na 1 

osobę). 

Wykres 1.19. Wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych przeznaczone na rekreację i 

kulturę w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Imprezy kulturalne 

Na terenie woj. wielkopolskiego w 2011 r. zorganizowano 13 966 imprez kulturalnych, czyli mniej 

niż w 2009 roku, kiedy zorganizowano ich 18 924. W tej dziedzinie zdecydowanie najbardziej 

aktywny jest Poznań – 2944 imprezy, co nie dziwi gdyż jest to stolica województwa, a najmniej – 

powiat jarociński, na terenie którego odbyło się 68 imprez kulturalnych. Powiat jarociński wyróżnia 

się na tle pozostałych powiatów wysoką stopą bezrobocia (w 2012 r. - 14%, średnia dla 

Wielkopolski – 9,7%). Zatem na liczbę organizowanych imprez kulturalnych wpływa stopa 

bezrobocia. Lokalny budżet na skutek dużej liczby mieszkańców pozostających bez pracy, nie jest 
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zasilany odpowiednimi wpływami z podatków. Tym samym nie ma on środków, które mógłby 

przeznaczyć na wydatki o charakterze integracyjnym jak choćby organizację imprez kulturalnych. 

W ośmiu powiatach zanotowano wzrost liczby zorganizowanych imprez, najznaczniejsze w 

powiatach: kościańskim (z 154 do 287), nowotomyskim (z 417 do 506), rawickim (z 250 do 368) 

oraz m. Poznań. Bardzo duży spadek organizowanych imprez miał miejsce w powiatach: m. Kalisz 

(z 244 do 27), powiecie gostyńskim (z 1244 do 600) oraz ostrowskim (z 1200 do 382)50. 

W 2011 r. w zorganizowanych imprezach kulturalnych wzięło udział 2 772 879 osób i jest to mniej 

niż w 2009 r. – 2 870 937. Tendencje wzrostu i spadku liczby uczestników nie są jednolite 

w powiatach. Podobnie jak w przypadku liczby imprez najbardziej znaczący spadek zanotowano 

w przypadku m. Kalisz – spadek z 111 794 do 4 110 uczestników. Odnosząc się do zestawienia 

danych odnośnie ubóstwa i bezrobocia poszczególnych powiatów, widać że spadek liczby jak i 

udziału osób uczestniczących dotyka przede wszystkim powiaty najbiedniejsze (o największej 

liczbie rodzin na 1 tys. mieszkańców objętych pomocą społeczną z tytułu ubóstwa) – m. Kalisz, 

powiat jarociński i ostrowski. Zależność ze stopą bezrobocia również występuje, szczególnie w 

przypadku powiatu m. Kalisz i powiatu gostyńskiego (powiaty o stopie bezrobocia powyżej średniej 

dla województwa, tzn. powyżej 15%). 

Infrastruktura sportowa 

W kwestii zaplecza sportowego woj. wielkopolskie wypada najlepiej na tle wszystkich województw. 

W 2010 r. w Wielkopolsce było najwięcej stadionów wielofunkcyjnych – 70, czyli 2,03 na 100 tys. 

mieszkańców (przy 715, czyli 1,86 na 100 tys. mieszkańców w całej Polsce). Podobnie było z 

salami gimnastycznymi – było ich w Wielkopolsce 56, czyli 1,62 na 100 tys. mieszkańców, a w całej 

Polsce – 487, czyli 1,26 na 100 tys. mieszkańców. W woj. wielkopolskim w 2010 r. było 320 boisk 

wielozadaniowych, co oznacza, że na 100 tys. mieszkańców przypadało 9,28 boisk. Ich liczba była 

wyrównana na wsi i w mieście.  

Gorzej wygląda sytuacja z pływalniami krytymi. W Wielkopolsce było ich 36, czyli 1,04 na 100 tys. 

mieszkańców, w Polsce – 433 (1,12). Najlepiej pod tym względem wypada woj. mazowieckie, gdzie 

były 82 pływalnie, czyli 1,56 na 100 tys. mieszkańców. Basenów jest zdecydowanie więcej na 

terenie miast województwa. Zróżnicowane usytuowanie basenów jest zrozumiałe w kontekście 

ekonomicznym ich funkcjonowania, jednak konieczność dojazdu ogranicza możliwość korzystania 

z nich mieszkającym w oddalonych od nich wsiach. 

                                                 

 

 
50 Źródło: GUS, BDL. 
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Wykres 1.20. Liczba boisk i basenów w 2010 r. w woj. wielkopolskim. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

 

Tabela 1.26. Liczba boisk w województwach na 100 tys. mieszkańców do 14 roku życia w 2010 r. 
Jednostka terytorialna Liczba boisk do gier 

wielkich (piłkarskie, 
rugby, hokej na trawie 

itp.) na 100 tys. 
mieszkańców do 14 roku 

życia 

Liczba boisk do gier 
małych (koszykówki, piłki 

ręcznej, piłki siatkowej 
itp.) na 100 tys. 

mieszkańców do 14 roku 
życia 

POLSKA 93,55 23,38 

 ŁÓDZKIE 64,90 17,62 

 MAZOWIECKIE 30,88 15,57 

 ŚLĄSKIE 84,39 19,63 

 LUBELSKIE 64,38 20,87 

 PODKARPACKIE 122,17 30,69 

 PODLASKIE 41,79 16,49 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 45,11 17,72 

 LUBUSKIE 174,63 15,82 

 WIELKOPOLSKIE 110,05 31,95 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 160,26 42,89 

 DOLNOŚLĄSKIE 185,13 34,88 

 OPOLSKIE 229,43 25,17 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 50,72 20,17 

 POMORSKIE 78,04 25,66 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 89,10 24,85 

MAŁOPOLSKIE 113,15 19,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Mapa 1.14. Liczba dzieci (do lat 17) przypadających na jedno boisko (do gier wielkich, małych lub uniwersalno-

wielozadaniowe) w 2010 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 96 

 

Najwięcej boisk jest w powiecie poznańskim (110), najmniej w powiecie miasta Konin (0), Leszno 

(1) i powiecie obornickim (5). Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w danych powiatach (liczbę ludności 

do 17 lat), widać, że stosunkowo najlepsza sytuacja pod względem dostępu do boiska przedstawia 

się w powiatach: międzychodzkim i kępińskim (w których na 1 boisko przypada koło 250 dzieci), 

najgorsza w wymienionych wyżej powiatach, w których prawie nie ma boisk, ale również 

w powiecie m. Kalisz, m. Poznań (niskie wartości wskaźnika w przypadku dużych miast należy 

odmiennie interpretować – w miastach jest stosunkowo dużo dzieci, ale charakter zabudowy 

aglomeracji miejskich nie pozwala na budowanie nowych boisk) oraz w powiecie ostrzeszowskim. 

Zdiagnozowano współwystępowanie ubóstwa mieszkańców poszczególnych powiatów i małej liczby 

boisk na terenie powiatu. W najgorszej sytuacji pod tym względem są mieszkańcy wschodniej 

części województwa, gdzie także zdiagnozowano najwyższą skalę wykluczenia materialnego. 

 

Pod względem dostępności basenów - stosunkowo najlepsza sytuacja jest w powiecie grodziskim 

oraz międzychodzkim (niecałe 4 tys. dzieci przypadających na basen), z kolei najwięcej dzieci 

przypada na pływalnie w powiecie gnieźnieńskim (prawie 30 tys.), a w pięciu powiatach w ogóle nie 

ma pływalni (powiat kaliski, kolski, koniński, słupecki, leszczyński). 
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Mapa 1.15. Liczba dzieci (do lat 17) przypadających na jedno boisko (do gier wielkich, małych lub uniwersalno-

wielozadaniowe) w 2010 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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1.2.3. Wykluczenie fizyczne 

Wykluczenie fizyczne to kolejny rodzaj ekskluzji społecznej. Dotyka ono głównie osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Niepełnosprawność 

Wyniki Diagnozy Społecznej 2011 pokazują, że w Polsce w 2011 r. 9,7% całej populacji miało 

orzeczenie o niepełnosprawności. W woj. wielkopolskim odsetek ten sięgnął 11,4%. Jest on 

mniejszy tylko od odsetka w województwie lubuskim (17%). Najniższy procent osób 

niepełnosprawnych odnotowano w województwach mazowieckim, gdzie wyniósł on 6,9% i opolskim 

– 7,8%. Z przeprowadzonego panelu ekspertów wynika, że wysoki udział osób niepełnosprawnych 

w populacji może wynikać z formy przyznawania orzeczenia o niepełnosprawności. Nie ma żadnych 

obiektywnych okoliczności, które wskazywałyby na przyczyny tak wysokiego odsetka osób 

niepełnosprawnych. Z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności wiąże się prawo do 

świadczenia pomocy społecznej z tego tytułu. Dlatego też część niepełnosprawnych zabiega o 

posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej, co spotyka się z pozytywną odpowiedzią komisji 

orzekających o posiadaniu takiego statusu.   

Wykres 1.21. Odsetek osób niepełnosprawnych w województwach w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnoza społeczna 2011. 

Według informacji zawartych w sprawozdaniu MPiPS w Wielkopolsce było 31 022 rodziny (27,8% 

wszystkich rodzin), którym w 2012 r. przyznano świadczenia pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności oraz 38 112 rodzin (34,2% wszystkich rodzin), które otrzymały wsparcie z 

powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby odpowiedzialnej za utrzymanie rodziny. 
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Tabela 1.27. Udział rodzin, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej z tyt. 

niepełnosprawności w 2012 r. w ogólnej liczbie rodzin w województwie. 

WOJEWÓDZTWO ODSETEK RODZIN, KTÓRYM UDZIELONO 
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ Z TYT. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

pomorskie 37,91 

lubuskie 34,37 

małopolskie 31,62 

śląskie 30,68 

świętokrzyskie 30,35 

zachodniopomorskie 29,84 

lubelskie 29,15 

dolnośląskie 28,29 

łódzkie 28,14 

wielkopolskie 27,84 

warmińsko-mazurskie 26,87 

kujawsko - pomorskie 26,65 

opolskie 26,25 

mazowieckie 25,76 

podlaskie 25,58 

podkarpackie 25,32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS 2012. 

Zarówno w przypadku niepełnosprawności, jak i długotrwałej lub ciężkiej choroby więcej rodzin 

otrzymało wsparcie w mieście. 

Wykres 1.22. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z tyt. 

niepełnosprawności oraz długiej lub ciężkiej choroby w Wielkopolsce w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS 2012. 

Istotnym problemem jest bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. W 2012 r. 

w woj. wielkopolskim było 8 480 bezrobotnych niepełnosprawnych. Problem nie jest zróżnicowany 

płcią - liczba bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet (4 442 – 25% ogółu ludności) jest zbliżona 
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do liczby bezrobotnych niepełnosprawnych mężczyzn (4 038 – 24% ogółu ludności). Udział 

niepełnosprawnych bezrobotnych jest największy w podregionach pilskim (37% - kobiety, 32% - 

mężczyźni), leszczyńskim (32% - kobiety, 29% - mężczyźni), natomiast najmniejszy – w 

podregionie poznańskim (15% - kobiety, 13% - mężczyźni). Warto zauważyć, iż poziom bezrobocia 

niepełnosprawnych jest mniejszy w tych podregionach, w których generalnie występuje niższa 

stopa bezrobocia. 

Liczba rodzin, które były w 2012 r. objęte pomocą społeczną z tyt. niepełnosprawności jest 

najwyższa w powiatach złotowskim, wągrowieckim, międzychodzkim, wrzesińskim 

oraz pleszewskim. 
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Mapa 1.16. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objętych pomocą społeczną z tyt. 

niepełnosprawności w powiatach w 2012 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Wykres 1.23. Udział bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn w ogóle ludności w 

2012 r. w podregionach Wielkopolski. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Bezrobocie wśród niepełnosprawnych często nie jest spowodowane brakiem kwalifikacji 

dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Z badania dot. osób niepełnosprawnych 

przeprowadzonego dla Stowarzyszenia Spółdzielni Socjalnych wynika, że główną barierą aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych jest niechęć do podjęcia pracy zawodowej. Bariery aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. 

Do ograniczeń wewnętrznych należy zaliczyć motywacje i chęć podjęcia pracy, świadomość 

konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji, elastyczność kwalifikacji, umiejętność poruszania się 

po rynku pracy oraz stan zdrowia. Natomiast do czynników zewnętrznych należą: nastawienie 

pracodawców, uwarunkowania prawne, oferty pracy oraz oferty edukacyjne skierowane do osób 

niepełnosprawnych, obawa przed utratą renty oraz świadomość, że wynagrodzenie za pracę jest 

nieznacznie wyższe od renty (ponadto renta daje osobie niepełnosprawnej poczucie stabilności). 

Część winy za niepracujących niepełnosprawnych w Wielkopolsce ponoszą pracodawcy. Z wywiadu 

grupowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu wynika, że pracodawców charakteryzuje niechęć wobec niepełnosprawnych 

pracowników. Nie jest to kwestia finansowej nieopłacalności zatrudnienia niepełnosprawnego 

pracownika. Wielkopolskich pracodawców charakteryzuje opór, którego źródła trudno wskazać: „Ale 

też jest jakiś opór, nie wiem skąd, bo przecież dofinansowanie jest spore. Nie wiem, czy nie chce 

im się, czy boją się. Boją się tego, co jest nieznane”. Pracodawcy nie dostrzegają społecznych 

wartości etycznych. Ponadto kwestie biurokratyczne związane z zatrudnieniem osoby 

niepełnosprawnej są zbyt czasochłonne: „Więc tutaj też jest kwestia uproszczenia procedur. Koszt 

poświęcenia czasu na wypełnienie papierów nie jest niwelowany przez dopłaty z PFRON-u”. Z 

badania Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu 
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regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim51wynika, że gotowość pracodawców do 

zatrudniania osób niepełnosprawnych uzależniona jest od wcześniejszych doświadczeń związanych 

z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy zatrudniali osoby niepełnosprawne 

są bardziej skłonni uczynić to ponownie w przyszłości niż ci, którzy nie zatrudniali ON. Większą 

szansę na znalezienie zatrudnienia mają osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności 

(niepełnosprawność ruchowa). W najtrudniejszym położeniu są ON o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (z zaburzeniami psychicznymi). Główną barierą w zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych jest postrzeganie niepełnosprawnych jako osób o niskich kompetencjach, 

niesamodzielnych, a także mniej wydajnych niż pracownicy pełnosprawni. Dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na niechęć wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych jest obawa pracodawców 

przed reakcją pozostałych pracowników na uprzywilejowaną pozycję niepełnosprawnego 

pracownika: zmniejszony wymiar czasu pracy, dodatkowe przerwy na odpoczynek czy zwiększony 

wymiar urlopu. 

Sposób na przełamanie niechęci pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych 

przedstawiciele wielkopolskich organizacji III sektora widzą w promocyjnej działalności na poziomie 

samorządu. Pracodawcy nie potrzebują wsparcia finansowego, ale promocyjno – informacyjnego. 

Pozwoli to na budowanie prestiżu pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.  

Wykonywanie pracy zawodowej jest dla osób niepełnosprawnych jednym z najważniejszych 

czynników włączających w społeczny nurt życia. W przypadku niepełnosprawnych głównym 

problemem jest wykluczenie ze struktur społecznych. Udział w rynku pracy jest zatem pożądany 

nie tylko ze względu na materialne korzyści, ale możliwość włączenia w społeczne sieci kontaktów. 

Potwierdza to wypowiedź jednej z uczestniczek FGI z NGO: „W przypadku osób niepełnosprawnych 

znalezienie pracy wśród osób pełnosprawnych jest niesamowitą formą rehabilitacji. Wydostanie się 

z tego kręgu własnego osób niepełnosprawnych i dostanie się do środowiska, gdzie wszystkie osoby 

są w pełni aktywne i pełnosprawne powoduje wzrost poczucia własnej wartości.” Należy zwrócić 

uwagę na to, że możliwość znalezienia zatrudnienia związana jest ze stopniem i rodzajem 

niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności determinuje sytuację społeczno-zawodową osoby 

niepełnosprawnej (por. Raport Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 

ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim). 

Starzenie się społeczeństwa 

Problem starzenia się społeczeństwa dotyczy wszystkich krajów europejskich. W Polsce także 

zachodzi proces wzrastania liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Struktura wieku ludności 

faktycznej w latach 2002-2011 ulegała dynamicznym zmianom, co było głównie konsekwencją 

„przesuwania się” wyżów i niżów demograficznych przez poszczególne grupy wieku ludności oraz 

skutkiem zwiększonej emigracji Polaków za granicę  (po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 

Problemy starzenia się społeczeństwa obecne są także w Wielkopolsce. W 2010 r. odnotowano 

przesunięcia w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w ciągu roku zmniejszył się o 0,2 pkt. proc. (z 20% do 19,8%). Natomiast 

odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o 0,3 pkt. (z 15% do 15,3%). Liczba 

ludności w wieku produkcyjnym była stabilna. Udział tej grupy obniżył się do 64%. W 2010 r. 

w Wielkopolsce na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 54,1 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym). 

 

 

                                                 

 

 
51 Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie wielkopolskim, przygotowany na zlecenie WUP w Poznaniu, Katowice 2011. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 104 

Tabela 1.28. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w 2011 r. w woj. wielkopolskim. 

Jednostka terytorialna % osób w wieku 

poprodukcyjnym 

POLSKA 17,26 

m. Kalisz 20,15 

m. Poznań 19,85 

m. Konin 18,72 

Powiat kolski 17,08 

m. Leszno 17,00 

Powiat ostrowski 16,28 

Powiat kaliski 16,22 

Powiat turecki 16,09 

Powiat słupecki 15,77 

Powiat jarociński 15,72 

Powiat krotoszyński 15,55 

Powiat rawicki 15,47 

Powiat ostrzeszowski 15,39 

Powiat pleszewski 15,35 

Powiat gostyński 15,31 

Powiat kościański 15,30 

Powiat gnieźnieński 15,21 

Powiat wrzesiński 15,13 

Powiat chodzieski 15,10 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 15,00 

Powiat kępiński 14,98 

Powiat pilski 14,95 

Powiat szamotulski 14,78 

Powiat międzychodzki 14,76 

Powiat średzki 14,50 

Powiat nowotomyski 14,36 

Powiat wolsztyński 14,34 

Powiat koniński 14,30 

Powiat wągrowiecki 14,30 

Powiat śremski 14,19 

Powiat złotowski 14,01 

Powiat obornicki 13,58 

Powiat leszczyński 13,40 

Powiat grodziski 13,08 

Powiat poznański 12,72 

Źródło: GUS, BDL. 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest zróżnicowany w poszczególnych powiatach 

województwa wielkopolskiego. Największy odsetek mają m. Kalisz (20,15%), m. Poznań (19,85%) 

oraz m. Konin (18,72%). Najniższy zaś jest w powiatach: poznańskim (12,72%), grodziskim 

(13,08%), obornickim (13,58%), leszczyńskim (13,40%) i złotowskim (14,01%),  

Od 2007 r. obserwuje się systematyczny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w całej 

populacji. W Wielkopolsce odsetek ten jest jednak niższy niż na poziomie kraju. Jednak od 2011 r. 

różnica ta maleje. Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym charakteryzuje się większą 

dynamiką w Wielkopolsce niż w Polsce. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 105 

Wykres 1.24. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce i Wielkopolsce w latach 2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym jest zróżnicowany ze względu na miejsce zamieszkania. 

Niezmiennie na przestrzeni lat większy udział osób starszych notuje się w mieście. W 2012 r. 

różnica wyniosła ponad 4 punkty procentowe. W wielkopolskich miastach odsetek ten był równy 

18,3%, natomiast dla wsi wynosił 14,2%. Jednak warto podkreślić, że zarówno na wsi, jak i w 

mieście obserwuje się trend wzrostowy – wynika to z tendencji demograficznych (starzenie się 

społeczeństwa). Dodatkowo rosnący odsetek ludzi starszych na wsi należy tłumaczyć masowym 

odpływem ludzi młodych do miast. 

Wykres 1.25. Udział osób w wieku poprodukcyjnym mieszkających na wsi i w mieście w latach 

2007 – 2012 w woj. wielkopolskim (%)52 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL.53 

Ponadto w mieście obserwuje się znaczniejszy wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. 

Z każdym rokiem wartość wzrasta o 1 punkt procentowy. Natomiast na wsi tendencja wzrostowa 

przyjmuje mniejszą dynamikę. Od 2007 r. do 2012 r. odnotowano wzrost o 1 punkt procentowy 

(w mieście – wzrost z 15,4% do 18,3%). 

Długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok) w wieku 55-64 stanowią znaczną 

część ogółu bezrobotnych w wieku 55-64. W 2012 r. średnia dla Wielkopolski wynosiła 38,9%. Jest 

to wartość mniejsza niż w 2008 r. o 6,9 punktu procentowego – 45,8%. Zatem obserwuje się  

zmniejszenie udziału długotrwale bezrobotnych w wieku 55-64 w ogóle bezrobotnych w tym wieku 

na poziomie województwa. Za ten spadek odpowiada znaczące obniżenie wartości w 2009 r. 

w stosunku do 2008 r. Tylko w dwóch powiatach (chodzieskim i słupeckim) nie zaobserwowano 

                                                 

 

 
52 Brak danych dla wsi w 2008 r. 
53 Brak danych dla 2008 r. na wsi. 
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znacznego spadku wartości w 2009 r. Dla województwa wielkopolskiego zanotowano spadek 

z 45,8% do 32,5%. Jednak nie dostrzega się systematycznego spadku w kolejnych latach. Do 2011 

r. udział długotrwale bezrobotnych w wieku 55-64 lata wzrasta, po czym w 2012 r. ponownie 

maleje. 

Tabela 1.29. Odsetek bezrobotnych w wieku 55-64 lat pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok 

wśród bezrobotnych w wieku 55-64 ogółem w latach 2008-2012 

Jednostka terytorialna  

2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % 

POLSKA 52,1 40,5 43,0 46,7 46,0 

 WIELKOPOLSKIE 45,8 32,5 36,9 40,8 38,9 

Powiat jarociński 46,6 36,6 41,6 38,9 36,7 

Powiat kaliski 32,8 28,8 28,7 36,9 34,2 

Powiat kępiński 44,6 11,7 26,9 38,2 36,3 

Powiat krotoszyński 64,3 40,6 45,8 43,5 46,9 

Powiat ostrowski 36,6 25,7 36,7 39,5 33,1 

Powiat ostrzeszowski 30,8 25,7 35,9 38,0 43,1 

Powiat pleszewski 46,1 30,9 29,9 23,6 21,9 

m. Kalisz 42,6 26,1 31,0 40,4 31,6 

Powiat gnieźnieński 63,8 44,5 45,5 54,8 48,7 

Powiat kolski 60,7 48,6 49,7 50,3 54,4 

Powiat koniński 46,8 40,5 48,1 50,4 48,8 

Powiat słupecki 51,3 52,5 51,7 52,6 56,1 

Powiat turecki 39,9 37,3 40,1 43,2 39,4 

Powiat wrzesiński 46,4 41,6 39,6 48,5 47,0 

m. Konin 58,9 45,5 53,1 50,4 51,5 

Powiat gostyński 45,9 41,2 44,1 50,9 47,2 

Powiat grodziski 40,2 39,5 47,6 59,8 44,4 

Powiat kościański 33,1 25,7 29,9 33,9 27,3 

Powiat leszczyński 50,5 37,3 35,4 40,4 38,5 

Powiat międzychodzki 44,4 20,6 20,9 11,0 19,3 

Powiat nowotomyski 57,5 22,0 28,7 36,9 28,9 

Powiat rawicki 59,9 41,9 50,2 47,6 41,4 

Powiat wolsztyński 39,3 30,6 41,1 41,4 37,3 

m. Leszno 46,3 33,0 32,9 41,2 39,2 

Powiat chodzieski 29,0 33,8 43,2 49,3 44,2 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 39,2 36,6 43,8 42,8 41,8 

Powiat pilski 41,3 25,6 26,2 34,1 39,8 

Powiat wągrowiecki 47,3 33,6 42,0 48,2 46,1 

Powiat złotowski 42,9 25,4 29,1 39,4 37,5 

Powiat obornicki 48,9 20,4 36,8 41,2 41,9 

Powiat poznański 35,0 14,2 16,4 21,8 22,9 

Powiat szamotulski 51,2 37,9 51,1 48,6 48,9 

Powiat średzki 52,9 48,2 54,5 48,6 53,6 

Powiat śremski 31,6 20,6 32,4 42,1 41,7 

m. Poznań 40,9 23,2 24,4 30,6 29,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Tendencje w Wielkopolsce są zgodne z tendencjami na poziomie kraju. W miastach na prawach 

powiatów zaobserwowano podobną zależność. 
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Wykres 1.26. Odsetek bezrobotnych w wieku 55-64 lat pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok 

wśród bezrobotnych w wieku 55-64 ogółem w latach 2008-2012. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

W związku ze spowolnieniem gospodarczym od 2008 r., mamy do czynienia z trudniejszą sytuacją 

na rynku pracy, tzw. rynkiem pracodawcy, który może wybierać wśród potencjalnych pracowników. 

Najwyraźniej pracodawcy wolą zatrudniać osoby w średnim wieku (ani zbytnio młode, ani zbytnio 

stare). 

Istotnym problemem występującym w Wielkopolsce jest duży udział samotnych i 

niepełnosprawnych wśród ludzi starszych na wsi. Z FGI z naukowcami zajmującymi się 

marginalizacją społeczną wynika, że „80% populacji po 75 roku życia stanowią niepełnosprawne 

kobiety”. Poprawa położenia tych osób jest niemożliwa z powodu braku efektywnej polityki 

skierowanej do osób starszych. Z danych gromadzonych przez GUS wynika, że w 2009 r. w 

Wielkopolsce 46% populacji po 70 roku życia stanowiły osoby niepełnosprawne. 

Starzenie się społeczeństwa jest niepokojące ze względu na to, że wiek jest cechą istotnie 

różnicującą pozycję osób na rynku pracy. Wskaźniki zatrudnienia zwiększają się w miarę 

przechodzenia do „starszych” grup wieku - do górnej granicy wieku produkcyjnego mobilnego 

(44 lata) włącznie, po czym proporcja zatrudnionych do ogółu ludności w danym wieku 

systematycznie obniża się (spada wskaźnik zatrudnienia).  

Tabela 1.30. Wskaźnik zatrudnienia według grup wiekowych w 2011 r. w %. 

Jednostka terytorialna 15-29 30-39 40-49 50 i więcej 

POLSKA 43,4 80,5 80,1 31,2 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 47,1 80,4 80,0 33,2 

Źródło: GUS. 

Tendencje wzrostu, a następnie spadku poziomu zatrudnienia są niemal identyczne 

w województwie wielkopolskim i na poziomie kraju. W Wielkopolsce zatrudnionych powyżej 50 roku 

życia jest więcej o 2 pkt. proc. Korzystniej przedstawia się także sytuacja najmłodszej grupy osób - 

w wieku 15-29. Wskaźnik zatrudnienia wynosi w niej 47,1% i jest o 3,7 pkt. proc. wyższy niż w 

Polsce. 

1.2.4. Wykluczenie cyfrowe 

Wiek znacząco wpływa także na dostęp do komputera i Internetu. Na poziomie kraju w 2010 r. 

wśród osób w wieku 65-74 lata odsetek osób regularnie korzystających z komputera był bardzo 

niski i wynosi zaledwie 8,8%. Lepiej jest w grupie wiekowej 55-64 lata – osoby regularnie 

korzystające z komputera stanowią 27,4% populacji. Najwyższy jest oczywiście w najmłodszej 
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kohorcie 16-24 lata, gdzie wynosi 95,1%. Wraz z wiekiem odsetek ten spada. Podobnie jest 

z dostępem do Internetu.  

Nie ma kompleksowych danych na temat dostępności do Internetu i komputera wśród osób 

starszych na terenie województwa wielkopolskiego. Ale należy z dużym prawdopodobieństwem 

przypuszczać, że kwestia komputeryzacji wygląda podobnie jak w całej Polsce. 

Problem braku powszechnej dostępności technologii ICT jest na tyle poważny, że samorządy, 

administracja państwowa oraz niektóre firmy podejmują aktywne działania mające na celu 

zniwelowanie go. Problem ten postrzegany jest nie tylko jako czynnik wykluczenia cyfrowego, ale 

także jako ograniczenie dostępu do usług, w tym usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną. Podejmowane są liczne inicjatywy i działania na rzecz upowszechnienia 

wykorzystania komputera i Internetu. 

Użytkowników Internetu ciągle przybywa, ale korzystanie z sieci nadal jest bardzo zróżnicowane 

ze względu na szereg czynników społeczno-demograficznych. Silny wpływ ma wiek, wykształcenie 

i status społeczno-zawodowy; mniejszy zamożność i wielkość miejscowości zamieszkania - co 

opisano poniżej. 

Użytkowanie Internetu 

Największe różnice pomiędzy osobami korzystającymi z Internetu i tymi, którzy z niego 

nie korzystają są pod względem wieku i wykształcenia. Skala użytkowania Internetu 

w województwie wielkopolskim nie jest zadowalająca. Potwierdza to powstanie projektu „Budowa 

Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, współfinansowanego z WRPO. Jego celem jest zapewnienie 

powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji 

oferowanych poprzez Internet. Realizacja tego projektu ma szczególne znaczenie dla mieszkańców 

i przedsiębiorców z obszarów wiejskich i małych miasteczek, ponieważ tam dostęp do szybkiego 

Internetu wciąż jest rzadkością. 

Obecnie dostęp do sieci NGA (sieć, której minimalna przepływność54 wynosi 30 Mb/s) 

ma ograniczoną liczbę mieszkańców Wielkopolski. W 5 459 miejscowościach – 99,4% ogółu 

miejscowości – nie ma dostępu do usług sieci NGA. Oznacza to, że 2 316 688 osób (68% ludności) 

nie ma dostępu do usługi. Oferta sieci NGA istnieje tylko w 33 miejscowościach i to tylko na części 

ich obszaru. 

W 3 309 miejscowościach – 60% ogółu miejscowości – nie są dostępne usługi dostępu do Internetu 

o przepływności minimum 2 Mb/s. W 2 079 miejscowościach dostępne są usługi tylko jednego 

operatora. W takiej sytuacji jest 1 119 182 osób, czyli 33% ogółu ludności Wielkopolski55. 

Po wybudowaniu sieci szkieletowej, dystrybucyjnej, a następnie sieci dostępowych możliwość 

korzystania z Internetu szerokopasmowego będą mieć wszyscy mieszkańcy Wielkopolski. Budowa 

sieci szerokopasmowej Internetu to jedno z największych przedsięwzięć w regionie. Inwestycja 

będzie kosztować ponad 400 milionów złotych brutto. Głównym celem budowy szerokopasmowej 

sieci jest ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców najmniejszych miast i wsi. Dostęp 

do szybkiego Internetu ma pomóc w nowoczesnej nauce, korzystaniu z usług medycznych i dóbr 

                                                 

 

 
54 Przepływność – prędkość, z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności; przepływność mierzy się w bitach na 

sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, MB/s); przepływność potocznie bywa mylnie 

utożsamiana z przepustowością – przepływność jest miarą natężenia strumienia danych, podczas gdy przepustowość jest 

stałym parametrem charakteryzującym kanał łączności. 
55 Strona internetowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej  

http://bip.szerokopasmowawielkopolska.pl/11,przedmiot-dzialalnosci.html 

http://bip.szerokopasmowawielkopolska.pl/11,przedmiot-dzialalnosci.html


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 109 

kultury oraz ułatwić znalezienie pracy osobom do tej pory narażonym na wykluczenie społeczne – 

np. niepełnosprawnym. 

Coraz większa powszechność Internetu – lepsze i tańsze możliwości jego podłączenia – przekłada 

się na zróżnicowanie wskazywanych przyczyn braku dostępu do tej sieci w domu. Wciąż głównym 

argumentem jest brak potrzeby korzystania z Internetu (w 2010 roku – 53%). Zbyt wysokie koszty 

sprzętu oraz dostępu wciąż stanowią barierę, jednak odsetek osób deklarujących taki powód 

utrzymywał się w latach 2008-2009 na tym samym poziomie, a w roku 2010 nawet spadł – 

odpowiednio 26% i 21%. Blisko 30% gospodarstw domowych w 2008 i 2009 roku przyznało, 

że przeszkodą w dostępie do Internetu jest dla nich nieposiadanie odpowiednich umiejętności. 

Odsetek ten wzrósł o 7 punktów procentowych od 2008 roku do 2010 roku.  

2/3 mieszkańców Wielkopolski korzysta z Internetu i/ lub poczty elektronicznej (71%). Ale tylko 

24% Wielkopolan posiada dobre oraz 42% przeciętne umiejętności pracy na komputerze. 
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Wykres 1.27. Ocena umiejętności korzystania z komputera (suma odpowiedzi – przeciętnie, wysoko, bardzo wysoko). 

 

Źródło: Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów. 
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Osoby deklarujące co najmniej przeciętne umiejętności pracy na komputerze i korzystania z 

Internetu mają wyższe dochody oraz lepiej oceniają kondycję swoich gospodarstw domowych. 

Dlatego istotne jest rozwijanie kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z komputera i 

Internetu. 

Z Diagnozy Społecznej z 2011 r.56 wynika, że w woj. wielkopolskim odsetek gospodarstw 

domowych z dostępem do Internetu należy do najwyższych na tle pozostałych regionów i wynosi 

65%. Wyższą wartość zdiagnozowano tylko dla województwa małopolskiego (65,7%), trzecie 

miejsce zajmuje region pomorski (63,3%).  

Wykres 1.28. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w 2007, 2009 i 2011 r. 

 

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011. 

Równocześnie w Wielkopolsce zaobserwowano najmniejszy przyrost odsetka osób mających dostęp 

do Internetu w odniesieniu do 2009 r. W woj. wielkopolskim przyrost wynosił 7,1%. Tylko w 

jednym województwie (pomorskim) ta wartość jest niższa (wynosi 2%). 

Z badania przeprowadzonego przez OKE w Poznaniu57 wynika, że zagrożone wykluczeniem 

cyfrowym są głównie rodziny mieszkające na wsi i w mniejszych miastach. Uczniowie z większych 

                                                 

 

 
56 Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (redakcja), Warszawa 2011. 
57 Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych, M. Tyszko (oprac.), OKE w Poznaniu, 

Poznań 2010. 
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miast mogą liczyć na większą pomoc ze strony rodziców. Ponadto główny wniosek wyciągnięty na 

podstawie przeprowadzonego badania informuje, że wykluczenie cyfrowe przekłada się na wyniki 

egzaminów zewnętrznych. Najbardziej wykluczonymi cyfrowo grupami uczniów są osoby z 

mniejszych miejscowości i osoby z rodzin o niskich dochodach. Istotne jest także wykształcenie 

rodziców. W przywołanym badaniu zdiagnozowano niskie kompetencje nauczycieli, którzy nie 

zawsze potrafią pomóc uczniom w problemach związanych z posługiwaniem się komputerem. 

Komputeryzacja szkół 

Wskaźniki komputeryzacji w szkołach w Wielkopolsce są zbliżone do średniej dla całego kraju. 

Udział procentowy szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem 

do Internetu dla Polski wynosi 94,2%, dla województwa wielkopolskiego 94,01% wśród szkół 

podstawowych oraz odpowiednio 82,39% i 81,08% w gimnazjach. Wskaźnik komputeryzacji jest 

zróżnicowany na poziomie powiatów. W Wielkopolsce w 2011 roku było 8 powiatów (kępiński, 

m. Kalisz, m. Konin, międzychodzki, m. Leszno, wągrowiecki, średzki) gdzie w szkołach 

podstawowych wynosił on 100%. Odsetek poniżej średniej dla województwa występował 

w 15 powiatach. Najniższy był w powiatach: ostrzeszowskim (83,87%), złotowskim (86,21%), 

pilskim (86,36%), gostyńskim (86,67%). Widać więc, że wskaźnik komputeryzacji jest najwyższy 

w miastach, a najniższy w powiatach uboższych i o wyższej stopie bezrobocia. Co prawda powiaty, 

w których omawiany wskaźnik jest najniższy nie są najbiedniejsze, jednak dwa z nich (pilski i 

złotowski) należą do pierwszej dziesiątki pod względem ubóstwa mieszkańców. 
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Mapa 1.17. Wskaźnik komputeryzacji szkół podstawowych w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Kwestia dostępności do komputerów gorzej przedstawiała się w gimnazjach – tylko 4 powiaty, 

w których wszystkie szkoły były wyposażone w komputery przeznaczone do użytku uczniów 

z dostępem do Internetu (ostaszewski, turecki, m. Konin, rawicki). Poniżej średniej dla 

województwa było 16 powiatów. Najgorsza sytuacja była w powiatach: wolsztyńskim (57,14%), 

obornickim (61,54%), śremskim (66,67%), m. Leszno (70%), grodziskim (72,73%) 

oraz kościańskim (73,33%). W gimnazjach podobnie wzrosła liczba komputerów. Dla miast 

wskaźnik ten wzrósł z 6 352 w 2007 r. do 9 253 w 2012 r., natomiast dla wsi – z  4 687 do 6 289. 

GUS nie udostępnił danych na temat liczby osób mieszkających na wsi i w mieście w 2012 r., 

dlatego niemożliwe jest przedstawienie zrelatywizowanych danych. 

Wykres 1.29. Liczba komputerów w Wielkopolsce w gimnazjach wiejskich i miejskich w latach 

2007 – 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wskaźniki komputeryzacji zarówno wśród szkół podstawowych, jak i gimnazjów są wyższe dla szkół 

miejskich. Ponadto dynamika wzrostu liczby komputerów w szkołach jest wyższa w miastach. 

Tabela 1.31. Wskaźnik komputeryzacji szkół miejskich i wiejskich w 2011 r. (w %) 

 OBSZAR udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do 
użytku uczniów z dostępem do Internetu 

 szkoły podstawowe gimnazja 

 MIASTO 96.74 85.41 

 WIEŚ 92.92 77.17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu w województwie 

wielkopolskim także zbliżona jest do średniej dla całego kraju, która wynosi 10,64 dla szkoły 

podstawowej oraz 10,95 dla gimnazjum (w województwie wielkopolskim wielkości te wynoszą 

odpowiednio – 10,90 oraz 10,58). W 2011 roku było 17 szkół podstawowych, gdzie liczba uczniów 

na komputer była powyżej średniej. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach: gnieźnieńskim 

(11,8), m. Poznań (14,11), m. Kalisz (14,94), chodzieskim (15,54), m. Konin (15,88), m. Leszno 

(16,41). 

Wśród gimnazjów powyżej wojewódzkiej średniej było 21 powiatów. Najwyższe obciążenie 

komputerów odnotowano w powiatach: pilskim (14.60), krotoszyńskim (14,86), międzychodzkim 

(15,45), grodziskim (16,17) oraz m. Kalisz (17,02). Ponownie wskaźnik dużej liczby uczniów 

przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu koreluje z ubóstwem (choć Podobnie jak w 

przypadku szkół podstawowych powyższe powiaty nie należą do powiatów o najniższym poziomie 

życia), w mniejszym stopniu zaś - ze stopą bezrobocia. Również wskaźnik liczba komputerów w 

gimnazjach na 1 tys. mieszkańców potwierdza najgorszą sytuację w wyżej wymienionych 

powiatach.  
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Mapa 1.18. Liczba komputerów w gimnazjach na 1 tys. mieszkańców. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS. 
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Dostęp do komputera z Internetem w szkołach ma przygotować młode pokolenie na wyzwania i 

zagrożenia związane z globalnym społeczeństwem informacyjnym. Szkoła dzięki temu może 

kształtować w uczniach umiejętności rozwiązywania nietypowych zadań i radzenia sobie z 

nieznanymi problemami, a także uczyć kreatywnego myślenia. Nowoczesna infrastruktura szkoły 

może przyczynić się do wzrostu efektywności nauczania58. W komunikacie Komisji UE z dnia 31 

maja 2011 Przegląd Europejskiej Agendy Cyfrowej (COM (2011) 708) stwierdzono, że Polska to 

kraj o jednej z najsłabszych penetracji Internetu szerokopasmowego, a penetracja stałym 

szerokopasmowym dostępem do Internetu wynosi 16% w porównaniu do 26% jako średniej z 27 

państw członkowskich UE. 

1.2.5. Wykluczenie normatywne 

Wykluczenie normatywne to kolejny typ marginalizacji społecznej. Ten rodzaj ekskluzji związany 

jest z konfliktem z prawem, uzależnieniami, samotnością oraz dyskryminacją.  

Konflikt z prawem 

Istotnym powodem wykluczenia z życia społecznego jest konflikt z prawem. Z danych Komendy 

Głównej Policji wynika, że w 2012 r. nastąpił zdecydowany spadek liczby przestępstw 

kryminalnych, częściej ujawniano przestępstwa gospodarcze oraz nastąpił wzrost wykrywalności 

sprawców przestępstw. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych, jak i mniej 

groźnych w skutkach, ale uciążliwych dla społeczeństwa – drobnych kradzieży czy uszkodzeń 

mienia. 

Przez cały 2012 r. policja wszczęła 950 860 postępowań przygotowawczych, czyli o 3,1% mniej niż 

w okresie styczeń – grudzień 2011. 

Na terenie woj. wielkopolskiego także odnotowano spadek liczby stwierdzonych przestępstw – 

w 2011 roku było ich 101 372, a w 2012 – 96 007. Spadła natomiast wykrywalność przestępstw – 

z 75,2% do 74,8%. Spadek wykrywalności względem minionego roku zanotowano pierwszy raz od 

14 lat. 

Według danych GUS w 2011 roku wykrywalność przestępstw na terenie Wielkopolski była jedną 

z trzech najwyższych w Polsce – woj. świętokrzyskie (79,9%), woj. lubuskie 77,7%), woj. 

wielkopolskie (75,2%). Średnia dla kraju wynosiła 68,7%. 

Wykrywalność zróżnicowana jest na tle podregionów. Najlepiej wypada podregion leszczyński – 

87,7% wykrytych sprawców przestępstw. Najgorzej – m. Poznań – 55,6%.  

Tabela 1.32. Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w 2011 r. 

Jednostka terytorialna wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

2011 

% 

POLSKA 68,7 

WIELKOPOLSKIE 75,2 

Podregion kaliski 81,6 

Podregion koniński 83,4 

Podregion leszczyński 87,7 

Podregion pilski 82,6 

                                                 

 

 
58 Teisseyre P., Czy uczniów powitają cyfrowe szkoły?, http://www.mojapolis.pl/c/document_library/get_file?uuid=602da236-

42a7-4616-b7ad-512034a4a438&groupId=10122, dostęp 16.09.2013 r. 

http://www.mojapolis.pl/c/document_library/get_file?uuid=602da236-42a7-4616-b7ad-512034a4a438&groupId=10122
http://www.mojapolis.pl/c/document_library/get_file?uuid=602da236-42a7-4616-b7ad-512034a4a438&groupId=10122
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Jednostka terytorialna wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

2011 

% 

Podregion poznański 77,4 

Podregion m. Poznań 55,6 

Źródło: GUS, BDL 

 

W 2011 r. najwięcej przestępstw popełniono w podregionie m. Poznań – 26 920, wartość ta stanowi 

26,6% wszystkich przestępstw popełnionych w województwie wielkopolskim oraz 2,3% wszystkich 

przestępstw w Polsce. Przyczyną tak wysokiej wartości tego wskaźnika jest nietypowy 

aglomeracyjny charakter podregionu. Kumulacja ludności na małej przestrzeni oraz duże 

rozwarstwienie sprzyja wzrostowi liczby popełnianych przestępstw i spadkowi wykrywalności. 

Biorąc pod uwagę pozostałe podregiony, najwięcej przestępstw odnotowano w podregionie 

konińskim – 17629, co stanowi 17,4% wielkopolskich przestępstw. Podobna skala przestępczości w 

2011 r. występowała w podregionach kaliskim oraz poznańskim – odpowiednio: 16857 (16,6%) 

oraz 15495 (15,3%). Najbezpieczniej w 2011 r. było w podregionie pilskim, gdzie odnotowano 

11943 przestępstwa, które stanowiły 11,8% wykroczeń z terenu województwa wielkopolskiego. 

Podregion leszczyński także należy do obszarów o niskiej liczbie przestępstw – 12528 (12,4%). 

Liczba przestępstw jest nierównomiernie rozłożona w podregionach województwa wielkopolskiego. 

We wszystkich podregionach odnotowano wzrost liczby przestępstw w stosunku do 2007 r. W 2012 

r. najwięcej przestępstw na 10 tys. mieszkańców popełniono w podregionie m. Poznań (486), zaś 

najmniej – w podregionie leszczyńskim (227). Takie same tendencje występowały w 2007 r. 

Tabela 1.33. Liczba przestępstwa na 10 tys. mieszkańców w podregionach w 2007 r. i w 2012 r. 

Jednostka terytorialna Przestępstwa na 
10 tys. 

mieszkańców  

  2007 2012 

POLSKA 302 301 

 WIELKOPOLSKIE 268 293 

Podregion kaliski 238 250 

Podregion koniński 225 267 

Podregion leszczyński 208 227 

Podregion pilski 276 288 

Podregion poznański 224 257 

Podregion m. Poznań 449 486 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności doświadczają często poważnego problemu 

ze znalezieniem pracy. Potwierdzają to statystyki GUS dla woj. wielkopolskiego. W lutym 2013 roku 

w Wielkopolsce było 3 143 bezrobotnych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. Stanowili oni 

1,9% wszystkich bezrobotnych. Najwięcej takich osób było w podregionie poznańskim – 1 401 

(2,4% ogółu bezrobotnych). Najmniej – w podregionie leszczyńskim (347 osób, co stanowiło 1,9% 

wszystkich bezrobotnych). O trudnościach przystosowania do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego świadczy także uwzględnienie w strukturze świadczeń pomocy społecznej wydatków na ten 

cel. W Wielkopolsce pomoc z tego tytułu przyznano 1 591 rodzinom, a 500 z nich mieszkało na wsi. 

W sumie ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 2 675 osób. 

Relatywna liczba przyznanych świadczeń z tyt. zwolnienia z zakładu karnego jest najwyższa w 

powiatach złotowskim, obornickim, pilskim oraz m. Leszno. 
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Mapa 1.19. Liczba rodzin na 10 tys. mieszkańców objęta pomocą społeczną z tyt. zwolnienia z 

zakładu karnego.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS.
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Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z tyt. wsparcia po opuszczeniu zakładu karnego 

współwystępuje z liczbą rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa. Najwięcej rodzin 

potrzebowało wsparcia w powiatach złotowskim, obornickim, m. Leszno., m. Konin i m. Kalisz. 

Potwierdza to założenie, że wykluczenie materialne towarzyszy innym typom ekskluzji.  

Uzależnienie 

Stygmatyzowani społecznie są także ludzie uzależnieni. W 2011 roku w całej Polsce w poradniach 

odwykowych z powodu zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu zarejestrowanych było 

170 011 osób. Na tle pozostałych województw Wielkopolska wypada najlepiej - w poradniach 

zarejestrowanych było tam 9 623 osoby, co stanowi 2,78 osoby na 1 tys. mieszkańców – wartość 

najniższa na tle pozostałych regionów. Najwięcej zarejestrowanych było w woj. Śląskim - 24 847, 

najmniej – w woj. lubuskim59. 

Tabela 1.34. Zarejestrowani w poradniach odwykowych z powodu nadużywania alkoholu w 

2011 r. 

Województwo Ogółem Na 1 tys. 
mieszkańców 

 PODLASKIE 6866 5,72 

 ŚLĄSKIE 24847 5,37 

 LUBUSKIE 5468 5,34 

 ŁÓDZKIE 13209 5,21 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 8806 5,11 

 WARMIŃSKO-
MAZURSKIE 

7417 5,11 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 6469 5,06 

 OPOLSKIE 4921 4,85 

 DOLNOŚLĄSKIE 13460 4,61 

 PODKARPACKIE 9679 4,55 

POLSKA 170011 4,41 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 9080 4,33 

 MAZOWIECKIE 22330 4,22 

 MAŁOPOLSKIE 12859 3,84 

 LUBELSKIE 7853 3,62 

 POMORSKIE 7124 3,12 

 WIELKOPOLSKIE 9623 2,78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

W 2011 r. w Polsce na 1000 mieszkańców 4 było uzależnionych od alkoholu. Wskaźnik 

dla województwa wielkopolskiego był poniżej średniej i wyniósł 3, podczas gdy żadne inne 

województwo nie znajdowało się poniżej średniej, a z kolei najwyższy wskaźnik odnotowano w woj. 

podlaskim – 6. 

W 2012 r. w woj. wielkopolskim mieszkało 7 471 rodzin, w których występował alkoholizm. 2 816 

rodziny pochodziły z terenów wiejskich. Łączna liczba osób żyjących w rodzinach z problemem 

alkoholowym wynosiła 15950. Pod względem liczby rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu 

alkoholizmu województwo wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce – więcej świadczeń rodzinom 

                                                 

 

 
59 BDL, GUS 
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przyznano tylko na Mazowszu (11 225) i Śląsku (7 605). Najmniej rodzin objęto pomocą w 

województwach: podlaskim (2 105) oraz opolskim (2 201).  

Zdecydowanie mniej powszechne na terenie woj. wielkopolskiego jest uzależnienie od narkotyków 

– w 2012 r. było 255 rodzin dotkniętych narkomanią - 28 z nich mieszkało na wsi. W czterech 

województwach objęto pomocą więcej rodzin: mazowieckim (633) dolnośląskim (361), śląskim 

(315), zachodniopomorskim (260). W większości przypadkach rodziny wiejskie stanowią mniej niż 

połowę rodzin objętych pomocą 60. 

Największy odsetek osób objętych pomocą z tytułu alkoholizmu i narkomanii w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców znajduje się  (2010 r.) na terenie powiatów śremskiego, jarocińskiego, oraz 

w miastach: Koninie, Kaliszu i Lesznie, a na północy województwa w powiecie złotowskim. 

Z badania Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. 

wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do 

kategorii wysokiego ryzyka socjalnego61 wynika, że świadczenia pomocy społecznej są 

niewystarczające w powiatach: kaliskim i pilskim. Z kolei w powiatach międzychodzkim, 

wolsztyńskim i poznańskim średnia liczba rodzin na 1000 mieszkańców objętych pomocą jest niska 

(do 10), a uczestnicy ankiety internetowej wskazali te powiaty jako obszary, w których sytuacja 

materialna rodzin zagrożonych wykluczeniem jest dużo gorsza. Może to oznaczać, że w tych 

powiatach OPS nie docierają do wielu potrzebujących.  

                                                 

 

 
60 Sprawozdanie MPiPS, 2011 
61 Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, 2011. 
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Mapa 1.20. Alkoholizm i narkomania w powiatach województwa wielkopolskiego. 

 
 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu potrzeb 
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Mapa 1.21. Sytuacja materialna rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na tle innych 

rodzin – porównanie opinii przedstawicieli instytucji wg powiatów.62 

 

źródło: „Kompleksowe i pogłębione położenie...” 

                                                 

 

 
62 Mapy przedstawiające różnice pomiędzy powiatami pod względem wybranych aspektów sytuacji dzieci i młodzieży powstały 

poprzez porównanie wskazywanych przez respondentów różnic w ocenie wybranych wymiarów sytuacji dzieci z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na tle innych rodzin. Zostały skonstruowane w oparciu o samoocenę sytuacji dokonaną 
na poziomie gminy poprzez pracowników instytucji pracujących z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym na danym 

terytorium. Dane te zostały wystandaryzowane. Następnie policzone zostały różnice od wystandaryzowanej zmiennej na 

poziomie każdego powiatu. Następnie, powiaty zostały uporządkowane w kolejności od tych, które oceniły się najlepiej 

(najwyższa średnia) do tych, które oceniły się najgorzej (średnia najniższa). Uszeregowaną listę powiatów podzielono na 4 

grupy wg następujących zasad: 

• I grupa - powiaty, w których sytuacja oceniana była najlepiej w stosunku do średniej w woj. (25% najlepszych),  

• II grupa, powia2 kolejne 25% powyżej średniej zakwalifikowane zostało do grupy „sytuacja trochę lepsza” , następne  

• III grupa 25% znajdowało się już poniżej średniej wojewódzkiej danej zmiennej ta kategoria została nazwana „trochę 

gorsza” i  
• IV grupa -ostatnie 25% przyporządkowano do kategorii znacznie gorsza. 
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Samotność 

Z danych udostępnionych przez MPiPS wynika, że woj. wielkopolskie należy do przeciętnych 

regionów pod względem skali udzielania pomocy społecznej z tyt. bezradności rodzin niepełnych. 

Należy wnioskować, że samotne rodzicielstwo nie jest znaczącym problemem w Wielkopolsce. Na 1 

tys. mieszkańców 3,46 rodzin objętych jest pomocą społeczną z tego tytułu. Największa wartość 

charakteryzuje woj. warmińsko – mazurskie (6,06 rodzin na 1 tys. mieszkańców) oraz kujawsko 

pomorskie (5,07), natomiast najmniejsza woj. małopolskie (2,43) oraz opolskie (2,66). 

Tabela 1.35. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objęta pomocą społeczną z tyt. bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych w województwach w 2012 r. 

WOJEWÓDZTWO LICZBA na 1 tys. 
mieszkańców 

warmińsko-
mazurskie 

8 798 6,06 

kujawsko - 
pomorskie 

10 637 5,07 

lubuskie 5 063 4,95 
pomorskie 9 904 4,32 
zachodniopomorskie 7 253 4,21 
łódzkie 10 108 4,00 
podlaskie 4 367 3,64 
wielkopolskie 11 991 3,46 
dolnośląskie 9 782 3,36 
świętokrzyskie 4 182 3,28 
śląskie 14 440 3,13 
lubelskie 6 582 3,04 
mazowieckie 16 049 3,03 
podkarpackie 5 801 2,72 
opolskie 2 683 2,66 
małopolskie 8 143 2,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL oraz Sprawozdania MPiPS. 

Liczba rodzin objętych z tego powodu pomocą społeczną jest zróżnicowana wewnątrzregionalnie. 

Najwyższe wartości charakteryzują miasta na prawach powiatu Konin (7,67), Leszno (6,78), Kalisz 

(6,03). Są to wartości zdecydowanie powyżej średniej dla województwa (3,46). Problem 

bezradności nie występuje w powiatach krotoszyńskim (1,16) oraz nowotomyski (1,86). 

Tabela 1.36. Liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objętych pomocą społeczną z tyt. bezradności w 

sprawach opiekuńczych w rodzinach niepełnych w powiatach w 2012 r. 

 
POWIAT 

Liczba rodzin 
na 1 tys. 

mieszkańców 

 
POWIAT 

Liczba rodzin 
na 1 tys. 

mieszkańców 

  Konin 7,67   gnieźnieński 3,28 

  Leszno 6,78   międzychodzki 3,26 

  Kalisz 6,03   ostrowski 3,23 

  pilski 4,52   leszczyński 3,14 

  średzki 4,48   koniński 3,09 

  wrzesiński 4,45   grodziski 2,95 

  jarociński 4,35   wolsztyński 2,95 

  szamotulski 4,13   chodzieski 2,82 

  pleszewski 4,07   kościański 2,73 

  obornicki 4,02   rawicki 2,71 
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  turecki 3,73   poznański 2,51 

  gostyński 3,63   kaliski 2,43 

  wągrowiecki 3,63   kolski 2,38 

  Poznań 3,56   śremski 2,20 

  ostrzeszowski 3,43   czarnkowsko-trzcianecki 2,08 

  kępiński 3,35   nowotomyski 1,86 

  złotowski 3,30   krotoszyński 1,16 

  słupecki 3,30   

Źródło; opracowanie własne na podstawie GUS, BDL oraz Sprawozdanie MPiPS. 

Z przeprowadzonego badania CAWI wynika, że samotność (samotne rodzicielstwo, rodziny 

niepełne, eurosieroctwo63) nie jest kluczowym problemem występującym na terenie województwa 

wielkopolskiego. Tylko w dwóch powiatach średnia wartość odpowiedzi oceniających skalę 

problemu w gminach wyniosła 3 – m. Kalisz i m. Leszno. (w tych powiatach liczba rodzin na 1 tys. 

objętych pomocą społeczna z tyt. bezradności w sprawach opiekuńczych w rodzinach niepełnych 

jest najwyższa). W pozostałych przypadkach ocena waha się od 1,5 do 2,75. Samotność stanowi 

problem w woj. wielkopolskim – 98,2% wskazało na jego istnienie, ale nie należy do problemów 

kluczowych. Ponadto 17,2% JST wskazało, że problem samotności dotyczy kobiet.  

 

Dyskryminacja 

Z danych gromadzonych przez MPiPS należy wnioskować, iż problem osób odmiennego 

pochodzenia etnicznego w woj. wielkopolskim nie stanowi problemu. Liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną z tyt. trudności w integracji wśród osób, którym przyznano status uchodźcy wynosi 0,95. 

Jest to wartość, która plasuje województwo wielkopolskie na czwartym miejscu.  

Tabela 1.37. Liczba rodzin na 10 tys. mieszkańców objęta pomocą społeczną z tyt. trudności w 

integracji wśród osób, którym przyznano status uchodźcy w województwach w 2012 r. 

WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin 
na 10 tys. 

mieszkańców 

podlaskie 5,76 

mazowieckie 5,04 

lubelskie 3,32 

zachodniopomorskie 1,10 

wielkopolskie 0,95 

śląskie 0,84 

łódzkie 0,59 

warmińsko-
mazurskie 

0,55 

świętokrzyskie 0,55 

kujawsko - 
pomorskie 

0,33 

opolskie 0,30 

lubuskie 0,29 

dolnośląskie 0,24 

pomorskie 0,13 

                                                 

 

 
63 Eurosieroctwo jako zjawisko pojawiło się wraz z falą emigracji zarobkowej Polaków, dotyczy ono sytuacji, w której jedno lub 
dwoje rodziców zostawia w kraju dzieci, samemu wyjeżdżając za granicę. Wiąże się to z burzeniem podstawowych funkcji 

rodziny, takich jak zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji, wsparcia emocjonalnego dziecka i transmisji kulturowej. 
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małopolskie 0,03 

podkarpackie brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL oraz Sprawozdania MPiPS. 

W przeprowadzonym badaniu CAWI 70,9% samorządów wskazało dyskryminację jako problem 

występujący na terenie gminy. Jednak w żadnym powiecie średnia odpowiedzi oceniających skalę 

powiatu nie wyniosła 3. Najwyższe średnie wartości wskazano w powiatach kościańskim (2,67) oraz 

złotowskim (2,20). W 28 powiatach skala problemu dyskryminacji została oceniona poniżej 2. 

Najważniejszym problemem dla osób odmiennego pochodzenia etnicznego jest bezrobocie, 

długotrwałe bezrobocie, niskie kwalifikacje i umiejętności, ubóstwo oraz dyskryminacja – w 28,6% 

JST ten problem dotyka cudzoziemców.  

Z przeprowadzonego w ramach badania panelu ekspertów wynika, że problem dyskryminacji osób 

odmiennego pochodzenia etnicznego nie występuje w Wielkopolsce. Ponadto w regionie nie ma 

problemu ubóstwa osób reprezentujących mniejszości etniczne czy narodowe. . 

 

4. Które grupy społeczne zamieszkujące region są aktualnie zagrożone wykluczeniem 

społecznym i w jakim stopniu (należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia)? Jak będzie 

kształtować się to zjawisko w latach 2014-2020? 

Skala zjawiska wykluczenia społecznego poszczególnych grup jest zróżnicowana na poziomie 
powiatów. Z przeprowadzonych badań wynika, że do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zaliczyć należy osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, kobiety oraz osoby 
mieszkające na wsi. Marginalizacja tych grup w powiatach województwa wielkopolskiego jest 
znacząca. 

Wykres 1.30. Odsetek samorządów wskazujących na dane grupy społeczne zagrożone 

wykluczeniem oraz średnia ocena stopnia zagrożenia wykluczeniem. 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin; ocena stopnia zagrożenia na skali 1-5, gdzie 1 – ta 

grupa jest w bardzo małym stopniu zagrożona wykluczeniem; 5 – ta grupa jest w bardzo dużym stopniu zagrożona 

wykluczeniem. 
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Najwięcej samorządów wskazało, że na ich terenie grupą zagrożoną wykluczeniem są osoby 

niepełnosprawne (87% wskazań), ale jednocześnie nie jest to grupa, która została określona jako 

zagrożona w największym stopniu. Tutaj średnia dla całego województwa wskazuje na osoby po 45 

roku życia jako najbardziej zagrożone. Osoby niepełnosprawne znajdują się na drugiej pozycji. 

Duży odsetek samorządów wskazało na problem wykluczenia kobiet (79%), przy czym poziom 

zagrożenia oceniono średnio na 2,58. Problem wykluczenia osób odmiennego pochodzenia 

etnicznego dotyczy co trzeciego samorządu, ale nie został oceniony jako kluczowy na tle innych 

zagrożonych grup. Jako najmniej zagrożone wykluczeniem okazują się być dzieci (średnia 1,82), 

jednak problem ten dotyczy prawie 60% samorządów.   

Osoby po 45 roku życia stanowią grupę zagrożoną wykluczeniem społecznym w większości 

powiatów. Najtrudniejszą sytuację zdiagnozowano w powiatach m. Poznań, m. Konin, m. Kalisz, 

kościańskim, kępińskim, słupeckim, złotowskim, wolsztyńskim, międzychodzkim oraz czarnkowsko-

trzcianeckim. Z kolei osoby te  nie stanowią problemu w powiatach jarocińskim, gnieźnieńskim oraz 

szamotulskim. Osoby po 45 roku życia zagrożone są przede wszystkim wykluczeniem materialnym i 

stanowią specyficzną grupę. Aby dobrze zdiagnozować problemy, które jej dotyczą należy dokonać 

podziału względem wieku: osoby w wieku produkcyjnym oraz osoby w wieku poprodukcyjnym. W 

ramach grupy osób w wieku produkcyjnym należy wyodrębnić dwie podgrupy: osoby pracujące i 

osoby niepracujące. Grupy osób pracujących po 45 roku życia dotyczy problem utrzymania 

zatrudnienia. Należy kierować do tych osób wsparcie wzmacniające ich pozycję na rynku pracy. 

Przywracanie na rynek pracy osób niepracujących jest jak najbardziej wskazane, ale duży nacisk 

należy położyć też na pomoc tym, którzy pracują. Wsparcie tej grupy nie wymaga dużych 

nakładów, a efektywność może być bardzo wysoka (wyższa niż w przypadku innych grup). Należy 

podjąć działania, które pozwolą osobom po 45 roku życia pozostać na rynku pracy. Pomoc osobom 

jeszcze niezwolnionym jest mniej kosztowna. Trzeba wziąć pod uwagę to, że formy pracy zmieniają 

się. Osoby przyzwyczajone do ośmiogodzinnego czasu pracy już są prawie w wieku emerytalnym. 

Natomiast osoby, które nieznacznie przekroczyły próg 45 lat są pokoleniem, które pracuje na 

innych zasadach. Ci ludzie weszli na rynek pracy po 89 r. i oni dobrze sobie na nim radzą. Należy 

wziąć pod uwagę to, że to są zupełnie inne pokolenia – inne generacje. To, do czego się instytucje 

rynku pracy przyzwyczaiły w bliskiej przyszłości będzie dezaktualizowało się. W przyszłości nie 

będzie potrzeby nauki obsługi komputera na tak wysoką skalę jak obecnie. Wykluczenie cyfrowe w 

dużej mierze nie dotyczy grupy osób po 45 roku życia, ponieważ jest to pokolenie, które przez całe 

życie miało kontakt ze zmieniającymi się nowoczesnymi rozwiązaniami.  Dlatego też skala tego 

problemu będzie maleć. Grupy osób po 45 roku życia w wieku emerytalnym dotyczy problem 

zdiagnozowania jej statusu materialnego. Jeżeli założyć, że tej grupie nie żyje się w Wielkopolsce 

źle, to pozostaje problem czasu wolnego. Działanie, które można podjąć na rzecz osób w wieku 

poprodukcyjnym to opieka zdrowotna i zagospodarowanie czasu wolnego. W tym obszarze dobrze 

sprawdzają się organizacje pozarządowe. Kłopotliwa w przypadku tej grupy jest także niemożność 

jednoznacznego wskazania wieku wycofywania się z aktywnego życia społecznego. 

Podobnie w przypadku osób niepełnosprawnych – większość gmin wskazała osoby niepełnosprawne 

jako grupę zagrożoną wykluczeniem społecznym. Najbardziej na wykluczenie społeczne narażeni są 

niepełnosprawni w powiatach m. Poznań, m. Konin, wolsztyńskim, leszczyńskim oraz ostrowskim. 

Stosunkowo niewielka skala zagrożenia wykluczeniem społecznym występuje w powiatach 

gnieźnieńskim, gostyńskim, ostrzeszowskim, nowotomyskim oraz szamotulskim. Osoby 

niepełnosprawne, oprócz ekskluzji fizycznej, narażone są na marginalizację materialną z powodu 

utrudnionego dostępu do rynku pracy. Z panelu ekspertów wynika, że problem, który dotyczy tej 

grupy to pułapka świadczeń oraz trudność aktywizacji – osoby niepełnosprawne, które po przebytej 

ścieżce aktywizacji zawodowej mogłyby rozpocząć pracę na otwartym rynku pracy pozostają pod 

opieką organizacji, ponieważ wiąże się to z otrzymywaniem przez te organizacje wsparcia.  

Poważną barierą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych są stereotypy obecne wśród 

pracodawców oraz samym środowisku osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni nie są jednolitą 

grupą. W tym przypadku aktywizacja zawodowa niesie za sobą szereg innych konsekwencji – 
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aktywizacja kulturowa, społeczna. Na rynku pracy niepełnosprawni znajdują zatrudnienie w pracach 

biurowych lub w sektorze usług. Osoby niepełnosprawne bardzo często wykonują pracę, która jest 

poniżej ich aspiracji.  

Kolejną grupę szczególnie zagrożoną ekskluzją społeczną stanowią osoby mieszkające na wsi. 

Istotne wykluczenie zdiagnozowano w powiatach złotowskim, kościańskim, ostrowskim, 

wągrowieckim, oraz jarocińskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby mieszkające na wsi 

nie stanowią problemu w powiatach rawickim, grodziskim oraz krotoszyńskim. Osoby mieszkające 

na wsi zagrożone są wykluczeniem strukturalnym, materialnym, a także cyfrowym. Z panelu 

ekspertów wynika, że mieszkańców wsi należy definiować jako odrębną grupę i kierować do niej 

inne, specyficzne działania. Do osób zagrożonych marginalizacją  społeczną nie należą mieszkańcy 

wsi, którzy posiadają gospodarstwa rolne i dobrze dzięki nim prosperują. Procesom ekskluzji 

poddawani są mieszkańcy wsi, którzy nie mają stałego i relatywnie wysokiego źródła dochodu. 

Głównym problemem dla osób mieszkających na wsi jest trudny dostęp do rynku pracy. W 

przypadku tych osób utrata pracy równoznaczna jest z koniecznością otrzymywania wsparcia 

pomocy społecznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak mobilności. Mieszkańcy wsi nie mają 

możliwości uzyskania pracy. Procesy, które zachodzą na obszarach wiejskich wzmacniają 

niemobilność – czyli wzmacniają wszystkie typy wykluczenia społecznego. Młodzież wyjeżdża ze wsi 

- co powoduje, że rodzice stają się jeszcze bardziej niemobilni – nikt ich nigdzie nie podwiezie. Brak 

mobilności jest główną przyczyną wykluczenia mieszkańców obszarów wiejskich. 

Ponadto badane JST jako inne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym wskazywały: osoby w 

podeszłym wieku, osoby samotne, ofiary przemocy w rodzinie, rodziny z problemem uzależnienia, 

osoby po 50 roku życia oraz osoby o innej orientacji seksualnej. 

Poniższa tabela przedstawia skalę wykluczenia społecznego poszczególnych grup w powiatach.  

Tabela 1.38. Skala wykluczenia społecznego poszczególnych grup w powiatach województwa 

wielkopolskiego64. 

POWIAT Dzieci 

(do 16 

r.ż.) 

Osoby 

młode 

(16-26 

lat) 

Osoby 

po 45 

r. ż. 

Osoby 

niepełnosprawne Kobiety 

Osoby 

mieszkające 

na wsi 

Byli 

więźniowie 

Osoby odmiennego 

pochodzenia 

etnicznego/narodowości 

Inna 

grupa 

chodzieski 2,67 2,75 3,20 2,80 3,00 2,75 2,80 . . 

czarnkowsko-
trzcianecki 

3,33 3,00 3,33 3,00 3,00 2,67 1,86 1,50 2,00 

gnieźnieński 1,50 2,14 2,38 2,00 2,38 2,86 1,78 1,00 . 

gostyński 1,00 2,00 3,00 2,14 2,17 2,57 2,14 1,00 . 

grodziski 2,00 1,67 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 . 

jarociński 2,00 2,00 2,00 2,50 2,25 3,33 1,50 1,00 . 

kaliski 1,25 2,38 3,00 2,88 3,25 3,13 2,50 2,50 3,00 

kępiński 2,60 2,60 3,50 2,71 2,71 2,43 1,00 . . 

kolski 1,22 1,50 2,50 2,38 2,14 2,38 2,57 2,25 2,00 

koniński 1,50 1,90 2,67 2,54 2,25 2,46 2,38 1,00 . 

kościański 2,67 3,67 3,67 3,00 2,50 3,50 3,00 2,50 . 

krotoszyński 2,00 2,00 3,00 2,80 1,50 2,00 2,20 2,50 3,00 

leszczyński 2,33 2,33 3,00 3,67 3,50 3,33 3,00 2,67 . 

                                                 

 

 
64 Wartości w tabeli przedstawiają średnią odpowiedzi gmin na pytanie o skalę zagrożenia wykluczeniem społecznym 

poszczególnych grup w skali od 1 do 5. 
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międzychodzki 1,50 2,67 3,33 3,00 2,50 3,00 3,50 2,00 . 

nowotomyski 1,75 2,00 2,67 2,50 2,17 3,00 3,60 2,00 1,00 

obornicki 1,00 2,00 2,67 3,00 2,50 2,33 3,50 3,00 . 

ostrowski 2,50 3,17 2,83 3,33 2,40 3,50 3,00 2,40 . 

ostrzeszowski 1,40 2,50 2,80 2,40 2,80 2,60 2,17 1,00 . 

pilski 2,33 3,67 2,67 2,86 2,17 2,75 2,80 1,60 . 

pleszewski 1,50 2,00 2,75 3,00 3,00 2,75 3,00 1,00 . 

poznański 1,86 1,82 2,36 2,38 1,82 2,22 2,29 1,75 2,00 

rawicki 1,33 3,00 3,25 2,80 1,50 1,50 2,50 2,00 . 

słupecki 1,75 2,00 3,50 2,88 2,60 2,33 2,33 2,00 . 

szamotulski 1,75 1,80 2,20 2,50 2,17 2,50 2,17 2,33 . 

średzki 2,00 2,80 3,20 3,20 2,60 3,20 3,60 2,00 . 

śremski 2,00 3,00 2,50 3,25 2,00 3,00 3,00 . . 

turecki 2,14 2,50 2,75 3,00 2,67 2,86 2,88 3,00 2,00 

wągrowiecki 1,25 2,33 3,00 3,29 3,17 3,60 4,00 3,00 . 

wolsztyński 2,50 3,67 3,33 3,67 3,00 3,00 3,50 4,00 . 

wrzesiński 1,67 3,00 3,20 2,80 2,75 3,25 2,00 . . 

złotowski 2,00 2,80 3,33 2,83 2,83 3,80 2,40 3,00 . 

m. Kalisz 1,00 4,00 4,00 3,00 2,00 . . . . 

m. Konin 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 . 3,00 1,00 . 

m. Leszno 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 . . . . 

m. Poznań 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 3,00 3,00 . 

Legenda: 
         

1 

nieznaczący problem 

      
2 

         
3 

         
4 

         
5 

znaczący problem 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród wszystkich gmin (zestawienie przedstawia średnie odpowiedzi 

dla powiatów obliczone na podstawie odpowiedzi 222 gmin oraz 4 miast na prawach powiatu; w zestawieniu nie wzięto pod 

uwagę odpowiedzi powiatów ziemskich) 

Tylko w jednym powiecie – m. Poznań – pięć grup (dzieci do 16 r. ż., osoby młode 16-26 lat, osoby 

po 45 r.ż., osoby niepełnosprawne oraz kobiety) zostało uznanych za poważnie zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Wysokie zagrożenie wykluczeniem w Poznaniu potwierdzają dane 

gromadzone przez MPiPS. Poznań należy do powiatów o najwyższej liczbie przyznanych świadczeń 

pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców. W pozostałych powiatach średnia ocen gmin 

wchodzących w skład powiatu nie wynosiła 5 (najwyższa ocena w skali). Z badania wynika, że na 

terenie całego województwa natężenie zagrożenia marginalizacją wskazanych grup jest duże 

(zagrożenie występuje na terenie wszystkich JST), a mimo to gminy nie postrzegają występującej 

marginalizacji jako problem znaczący. 

Do najczęściej wymienianych kluczowych problemów występujących na terenie gmin należą: 

bezrobocie (po obliczeniu średnich ocen z gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów 

problem występuje w 32 powiatach jako jeden z czterech kluczowych), długotrwałe bezrobocie (26 

powiatów), kwalifikacje/ umiejętności nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy (16 

powiatów), ubóstwo (22 powiaty), trudne warunki mieszkaniowe (10 powiatów), wykluczenie 

cyfrowe (8 powiatów), niepełnosprawność (7 powiatów), problemy zdrowotne (11), trudność z 
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dojazdem do pracy, szkoły, ośrodka zdrowia itp. (7 powiatów), niskie umiejętności, kwalifikacje, 

wykształcenie (12 powiatów), trudne warunki mieszkaniowe (11 powiatów), alkoholizm (9 

powiatów), samotność (2 powiaty), dyskryminacja (0). 

Należy podkreślić, iż natężenie kluczowych problemów jest zróżnicowane na poziomie powiatów. W 

powiecie poznańskim skala żadnego z kluczowych problemów nie została oceniona na więcej niż 

2,56 (2,56 – problemy zdrowotne, 2,38 – niepełnosprawność, 2,29 – ubóstwo, 2,36 – niskie 

kwalifikacje/ umiejętności). Podobnie nisko problemy kluczowe oceniono w powiatach: kępińskim, 

szamotulskim, wrzesińskim oraz krotoszyńskim. Odwrotną tendencję – bardzo wysoka skala 

kluczowych problemów – zaobserwowano w powiatach: m. Leszno (4 – niskie 

kwalifikacje/umiejętności/wykształcenie, 4 – kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku 

pracy, 3 – bezrobocie/długotrwałe bezrobocie/ubóstwo 3 – niepełnosprawność, samotność, 

wykluczenie cyfrowe), pleszewskim, ostrowskim, leszczyńskim i wągrowieckim. 
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Tabela 1.39. Kluczowe problemy w powiatach województwa wielkopolskiego.

POWIAT PROBLEM 1 PROBLEM 2 PROBLEM 3 PROBLEM 4

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie 

Trudne warunki 

mieszkaniowe 

Kwalifikac je 

nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku 

pracy/A lkoholizm

3.6 3.2 3.2 3

Bezrobocie

Długotwałe 

bezrobocie Ubóstwo

Trudne warunki 

mieszkaniowe

3.38 3.38 3.38 3.57

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie

Niskie 

wykształcenie Ubóstwo

3 3.3 2.9 2.7

Bezrobocie Ubóstwo

Długotrwałe 

bezrobocie Alkoholizm
3.29 3 3 3

Niskie 

kwalifikacje/umiejęt

ności

Niskie 

wykształcenie

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy Bezrobocie

3.25 3 3 3

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy Ubóstwo

4 3.5 2.75 2.75

Bezrobocie Ubóstwo

Długotrwałe 

bezrobocie

problemy 

zdrowotne

3.36 2.91 2.73 2.64

Problemy zdrowotne

Niskie kwalifikacje 

/umiejętności

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy Bezrobocie

3 2.86 2.86 2.43

Długotrwałe 

bezrobocie Bezrobocie Alkoholizm
T rudne warunki 

mieszkaniowe/Ubós two

3.45 3.36 2.91 2.89

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy

Trudne warunki 

mieszkaniowe

4.07 3.64 3.14 3.14

Wykluczenie 

cyfrowe

Trudność z 

dojazdem

Doświadczanie 

przemocy

Bezrobocie/ 

Samotność

3.25 3 3 2.75

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie

Trudność z 

dojazdem do 

pracy, szkół, 

ośrodka zdrowia 

itp.

Trudne warunki 

mieszkaniowe / 

ubóstwo / 

alkoholizm

3.33 2.83 2.83 2.67

Kwalifikac je/umiejętnośc i 

nieadekwatne do potrzeb 

lokalnego rynku pracy Niepełnosprawność Bezrobocie

Trudne warunki 

mieszkaniowe

3.29 3.29 3 3

Bezrobocie Alkoholizm

Długotrwałe 

bezrobocie

Problemy 

zdrowotne

4.25 3.5 3.25 3

leszczyński

międzychodzki

krotoszyński

chodzieski

czarnkowsko-

trzcianecki

gnieźnieński

gostyński

grodziski

jarociński

kaliski

kępiński

kolski

koniński

kościański
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Trudność z 
dojazdem do pracy, 

szkół, ośrodka 

zdrowia itp.
Niskie kwalifikacje 
/umiejętności Bezrobocie

Trudne warunki 
mieszkaniowe

2,83 2,83 2,67 2,67
Bezrobocie / 
długotrwałe 

bezrobocie

Ubóstwo/ Trudne 
warunki 

mieszkaniowe Alkoholizm

Wykluczenie 
cyfrowe

4 4 3 3

Bezrobocie

Kwalifikac je/umiejętnośc i 

nieadekwatne do potrzeb 

lokalnego rynku pracy

Ubóstwo/ trudność 
z dojazdem

Wykluczenie 
cyfrowe

3,75 3,5 3,25 3,33

Bezrobocie

Długotrwałe 
bezrobocie 

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy

Wykluczenie 
cyfrowe /  

niepełnosprawność

3,57 3 3 2,71

Bezrobocie

Długotrwałe 
bezrobocie Ubóstwo

Trudne warunki 
mieszkaniowe

3,44 3,22 3 3

Bezrobocie

Trudność z 
dojazdem Ubóstwo

Kwalifikac je/umiejętno

śc i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy/ 

długotrwale bezroboc ie

4,2 3,8 3,2 3

Problemy zdrowotne Niepełnosprawność

Niskie kwalifikacje/ 
umiejętności Ubóstwo

2,56 2,38 2,36 2,29

Bezrobocie

Długotrwałe 
bezrobocie 

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy

Niskie kwalifikacje 
/ umiejętności

3,8 3,4 3,2 3

Bezrobocie

Długotrwałe 
bezrobocie

Wykluczenie 
cyfrowe

Niskie kwalifikacje 
/ umiejętności / 

wykształcenie

3,88 3,5 3 3

Bezrobocie Bezrobocie

Probemy 
zdrowotne Alkoholizm

3,14 2,86 2,86 2,86

Bezrobocie

Trudne warunki 
mieszkaniowe

Trudność z 
dojazdem

Długotrwałe 
bezrobocie/ 

Ubóstwo

3,5 3,4 3,4 3,2

Bezrobocie

Długotrwałe 
bezrobocie Alkoholizm Ubóstwo

3,5 3,25 3,25 3,25

Długotrwałe 
bezrobocie Bezrobocie

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy

Problemy 
zdrowotne/ niskie 

wykształcenie

3,56 3,56 3,22 2,56

Bezrobocie

Długotrwałe 
bezrobocie Ubóstwo

Kwalifikac je/umiejętno

śc i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy

4,57 4 3,57 3,14

Niepełnosprawność

Trudność z 
dojazdem

Problemy 
zdrowotne

Kwalifikac je/umiejętno

śc i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy / niskie 

kwalifikac je

3,33 3,33 3 3

nowotomyski

obornicki

ostrowski

średzki

śremski

szamotulski

słupecki

wągrowiecki

wolsztyński

ostrzeszowski

pilski

pleszewski

poznański

rawicki

turecki
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Bezrobocie Ubóstwo 

Długotrwałe 

bezrobocie

wykluczenie cyfrowe 

(brak umiejętnośc i 

pos ługiwania s ię 

komputerem)

3 3 2.8 2.8

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie

Kwalifikac je/umiejętnoś

c i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy Ubóstwo

4.25 4 3.75 3.25

Trudne warunki 

mieszkaniowe

Bezrobocie / 

długotrwałe 

bezrobocie / 

ubóstwo

niepełnosprawnoś

ć / problemy 

zdrowotne / 

alkoholizm

Kwalifikac je/umiejętno

śc i nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy / 

wykluczenie cyfrowe / 

samotność

4 3 3 3

Bezrobocie

Długotrwałe 

bezrobocie Ubóstwo

Niskie kwalifikacje 

/ umiejętności

3.5 3.5 3.5 3.5

Ubóstwo Konfilkt z prawem

Długotrwałe 

bezrobocie

Niepełnosprawność 

/ problemy 

zdrowotne

3 3 2 2
Niskie 

kwalifikacje/umiejęt

ności/ 

wykształcenie

Kwalifikac je/umiejętnośc i 

nieadekwatne do potrzeb 

lokalnego rynku pracy

Bezrobocie/ 

Długotrwałe 

bezrobocie / 

Ubóstwo

Niepełnosprawność/ 

samotoność / 

wykluczenie 

cyfrowe

4 4 3 3

m. Poznań

m. Leszno

złotowski

m. Kalisz

m. Konin

wrzesiński

Źródło: 

Źródło: opracowanie własne, n=226 (zestawienie przedstawia średnie odpowiedzi dla 222 gmin oraz 4 miast na prawach 

powiatu; w zestawieniu nie wzięto pod uwagę odpowiedzi powiatów ziemskich) 

Z przeprowadzonego badania wynika, że we wszystkich grupach - z wyjątkiem dzieci - do 

kluczowych problemów należy bezrobocie, a w szczególności długotrwałe bezrobocie. Najwyższy 

odsetek wskazań bezrobocia jako problemu dotykającego grupę odnotowano dla osób młodych – w 

81,3% JST (gmin i powiatów) osoby młode borykają się z problemem bezrobocia, a na terenie 

18,8% młodych pracowników dotyka problem długotrwałego bezrobocia. Brak zatrudnienia jest 

znaczącym problemem dla dorosłych – ponad połowa badanych gmin – 51,6% - uznała, że ten 

problem dotyka ogółu dorosłych. Nieznacznie więcej samorządów wskazało długotrwałe bezrobocie 

(53,1%). Wysoki odsetek odpowiedzi wskazujących bezrobocie i długotrwałe bezrobocie dotyczy 

także kobiet – odpowiednio 55,3% i 50%. Występujący we wszystkich grupach problem braku 

zatrudnienia wpływa na rosnącą skalę wykluczenia materialnego. Jedyną grupą, której problem 

bezrobocia nie dotyczy bezpośrednio to dzieci. 60% wielkopolskich JST wskazało, że w tej grupie 

występuje problem ubóstwa oraz trudnych warunków mieszkaniowych. Jest to pośrednio związane 

z bezrobociem rodziców. Dzieci dotyka także problem niskiego wykształcenia oraz niskich 

kwalifikacji i umiejętności. 

Problemy dotyczące grupy ludzi młodych, które wskazywano najczęściej to kwalifikacje / 

umiejętności nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy (28,1%) oraz trudne warunki 

mieszkaniowe (18,8%). 

Dla trzech grup istotnym problemem jest trudność z dojazdem – ta niedogodność została wskazana 

w przypadku osób niepełnosprawnych, kobiet oraz osób mieszkających na wsi. 

Uzyskane wyniki z badania CAWI są zbieżne z raportem Kondycja społeczno-ekonomiczna 

powiatów wielkopolskich - na jego potrzeby zrealizowano badanie wśród przedstawicieli władz 

powiatowych i służb odpowiedzialnych za realizację działań z zakresu polityki społecznej na terenie 

34 powiatów lub miast na prawach powiatu. Wskazali oni 54 problemy społeczne, z których 17 

powtórzyło się w więcej niż dwóch odpowiedziach. 

Najczęstszym problemem społecznym według respondentów było bezrobocie (56% odpowiedzi). 

Analiza odpowiedzi wykazała, że bezrobocie jest silniejszym problemem w mieście Poznań i 
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subregionach: konińskim, poznańskim i pilskim. Powagę problemu podkreśla fakt, że 47% 

respondentów wskazało właśnie bezrobocie jako najważniejszy problem do rozwiązania w 

kwestiach ekonomicznych. Również przeciwdziałanie bezrobociu znaczna część respondentów 

wskazała jako priorytet polityki społecznej w badanych powiatach (31% – najwyższy udział 

wskazanych priorytetów). Poza tym - 6% badanych przedstawicieli powiatów wskazało aktywizację 

osób bezrobotnych. 

Co czwarty respondent podkreślił słabą dostępność do opieki zdrowotnej (26% odpowiedzi). 

Nasilona skala tego problemu dotyczyła przede wszystkim respondentów z subregionu 

poznańskiego. Jako priorytet polityki społecznej w swoim powiecie służbę zdrowia określiło 

zaledwie 13% badanych. 

Co piąty respondent wskazał problem pomocy niepełnosprawnym lub ubóstwo (po 17% 

odpowiedzi). Obie kwestie dotyczą liczniej miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców niż tych 

mniejszych. Problem pomocy niepełnosprawnym wskazano przede wszystkim w subregionie 

poznańskim i kaliskim, a ubóstwo w subregionie poznańskim i pilskim. Pomimo nieczęstego 

wskazania pomocy niepełnosprawnym jako aktualnego problemu społecznego w powiatach - 

rozwiązanie go zostało wskazane jako jeden z kluczowych priorytetów polityki społecznej powiatów 

(29% respondentów – drugi wynik pod względem największej liczności). Również aktywizacja osób 

niepełnosprawnych została wskazana przez 7% badanych. 

Kolejne powtarzające się problemy w wielkopolskich powiatach to: zły stan infrastruktury drogowej, 

słaba komunikacja z większymi ośrodkami oraz przemoc w rodzinie (po 11% odpowiedzi). Dwa 

pierwsze szczególnie zauważone zostały przez przedstawicieli władz powiatowych, natomiast 

ostatni problem wskazywali najczęściej pracownicy innych organizacji odpowiadających za pomoc 

społeczną. Zły stan infrastruktury drogowej wskazywano częściej w miejscowościach powyżej 50 

tys. mieszkańców. Odwrotnie było w przypadku słabej komunikacji z większymi ośrodkami i 

przemocy w rodzinie. Zły stan infrastruktury drogowej najczęściej wskazywano w subregionie 

poznańskim, natomiast dwa pozostałe problemy – w subregionie konińskim. Co ósmy respondent 

podkreślił istotę rozwiązania problemu złego stanu infrastruktury drogowej z przyczyn braku 

finansowania. Jednak wskazując najważniejsze priorytety polityki społecznej w swoim powiecie, 

drogi wytypowało zaledwie 1% respondentów. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie stanowiło 7% wskazań przy typowaniu najważniejszych 

priorytetów polityki społecznej w swoim powiecie. 

Relatywnie rzadziej wskazywanymi problemami społecznymi (4 - 6%) były:  

 brak mieszkań (w subregionie poznańskim i konińskim)- konsekwentnie 4% respondentów 

wskazało sprawy mieszkaniowe jako najważniejszy priorytet polityki społecznej w swoim 

powiecie,  

 brak wsparcia/ opieki dla osób starszych (szczególnie w subregionie poznańskim)- ten 

problem wskazało jako najważniejsze priorytety polityki społecznej w swoim powiecie 

zaledwie 3% respondentów,  

 aktywizacja osób powyżej 50 roku życia (w subregionie pilskim i leszczyńskim) - większe 

skupienie na tym problemie określiło 9% respondentów,  

 brak pracy dla kobiet (w subregionie kaliskim i leszczyńskim) -jedynie 1% respondentów 

uwzględniło ten problem jako najważniejszy priorytet polityki społecznej w swoim powiecie,  

 niewystarczające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców (w subregionie 

konińskim i pilskim), 

 brak finansów w powiecie (w subregionie konińskim, kaliskim i leszczyńskim). 
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Wykres 1.31. Najczęstsze problemy w Wielkopolsce. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań 

empirycznych, Poznań, 2012 

Uczestnicy badania zostali także poproszeni o wskazanie najważniejszych problemów do 

rozwiązania w kwestiach ekonomicznych w powiatach, z którymi byli związani. Za najważniejszy 

problem ekonomiczny uznali badani bezrobocie (49% odpowiedzi), a w drugiej kolejności zbyt 

niskie zarobki (21% odpowiedzi). Kolejnymi ważnymi problemami ekonomicznymi wskazanymi do 

rozwiązania były brak wystarczających finansów w powiecie (21% odpowiedzi) oraz zły stan 

infrastruktury drogowej – brak finansowania (13% odpowiedzi). W dalszej kolejności do 

najważniejszych problemów do rozwiązania w kwestiach ekonomicznych wskazano (10% i mniej): 

 potrzebę pomocy dla przedsiębiorców (10% odpowiedzi) – szczególnie w subregionie 

pilskim i poznańskim; wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości zostało wskazane przez 

zaledwie 1% respondentów jako najważniejszy priorytet polityki społecznej w swoim 

powiecie, 

 pozyskiwanie inwestorów (8% odpowiedzi) – szczególnie w subregionie konińskim i 

poznańskim; ten sam problem został wskazany jako najważniejszy priorytet polityki 

społecznej swojego powiatu przez 6% respondentów, 

 eliminowanie szarej strefy (6% odpowiedzi) – szczególnie w subregionie pilskim i 

poznańskim), 

 przygotowanie terenów pod inwestycje (4% odpowiedzi) – szczególnie w subregionie 

poznańskim, 

 brak inwestycji (szczególnie w subregionie pilskim)65. 

W przypadku dzieci i osób młodych przeprowadzony panel ekspertów wskazuje na konieczność 

zastosowania wsparcia, które będzie kompleksowo dopasowane do potrzeb rynku pracy. Cenne jest 

doradztwo zawodowe na poziomie gimnazjum czy wspieranie/rozwój talentów na poziomie szkoły 

podstawowej. Pożądany jest system ułatwiający dzieciom i młodzieży niwelowanie różnic. 

                                                 

 

 
65 Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań 2012. 
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Wyrównywanie szans ma miejsce w szkole, dlatego też należy dbać o systematyczny rozwój 

nauczycieli. W tym przypadku efektywne byłyby rozwiązania na poziomie lokalnym. Nie zawsze jest 

tak, że rodzina otrzymuje pomoc od OPS. Są sytuacje, kiedy rodzice pracują i nie kwalifikują się do 

otrzymania wsparcia, a nie stać ich na zakup podręczników. 

Ponadto pożądane są działania ułatwiające kontakt z pracodawcami – staże, praktyki, wizyty w 
zakładach pracy. Działania te powinny być podjęte na poziomie gimnazjum, ponieważ decyzje 

edukacyjne, które mają swoje konsekwencje zostają podjęte w gimnazjum. W szkole 
ponadpodstawowej istotne jest doradztwo zawodowe. Nie powinno być sytuacji, kiedy młodzi ludzie 
odczuwają presję pójścia na studia. Na wybór szkoły ponadpodstawowej wpływa bardzo dużo 
zmiennych (miejsce zamieszkania, status materialny). Dzieci muszą wiedzieć, że nie muszą 
studiować, żeby zdobyć umiejętności i kwalifikacje, które w przyszłości pozwolą im na znalezienie 
zatrudnienia. Do pewnego momentu szanse mogą być wyrównane, ale potem dzieci powinny 
kierować się zdolnościami. Efektywne wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży z obszarów 

wiejskich w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych powinno mieć charakter lokalny. W tym 
obszarze należy zaktywizować Lokalne Grupy Działania. Należy także inwestować w rozwój 
nauczycieli. Wyniki egzaminów zewnętrznych świadczą o niskiej jakości kształcenia w 

wielkopolskich szkołach. Pożądanym rozwiązaniem jest wprowadzenie doradztwa zawodowego – 
takie rozwiązanie pozwoliłoby na zbudowanie relacji między uczniami  i pracodawcami. Pracodawca 
nie jest zainteresowany kontaktem ze szkołą - przedsiębiorca nie ma interesu, żeby utrzymywać 

kontakt z gimnazjum. 

W przypadku grupy kobiet pojawia się pytanie o to czy dedykować wsparcie bezpośrednio do niej, 
czy wspierać ją w ramach innych grup. Panel ekspertów pokazał, że problemy, które wpływają na 
wykluczenie społeczne kobiet nie są inne niż bariery dotyczące pozostałych grup. Wyróżnia je tylko 
skala – bezrobocie i inne procesy marginalizujące w większym stopniu dotyczą kobiet. Zatem 

kobiety nie są wyodrębnioną grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym, ale stanowią większy 
odsetek niż mężczyźni w ramach konkretnych kategorii. Faktem jest, że kobiety są w gorszej 
sytuacji na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa kobiet jest gigantyczną zmianą społeczną. Chodzi o 
to, żeby nie diagnozować pewnych problemów, jako problemów dotyczących wyłącznie grupy 
kobiet, ale - ogólnie jako problem, który należy zlikwidować. 

W woj. wielkopolskim byli więźniowie nie należą do grup, które identyfikowane są jako zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Byli więźniowie funkcjonują w sferze społecznej. Jeżeli w badaniu JST 

wskazywano na byłych więźniów, to przypisywano im wszystkie problemy. Jest to kategoria 
kompleksowo zagrożona marginalizacją. Ponadto jest to jedyna grupa, której zachowania są 
nieakceptowane społecznie. 

W woj. wielkopolskim jest bardzo mało osób odmiennego pochodzenia etnicznego. Z uwagi na 
bliskość granicy z Niemcami w Wielkopolsce są tylko ci obcokrajowcy, którzy chcą osiąść w Polsce 
na stałe. Grupy dyskryminowane stanowią marginalny problem w woj. wielkopolskim. Jednak 
problem, który może być istotny to segregacja w szkołach. Należy zdiagnozować czy taki problem 
występuje w woj. wielkopolskim. 

W przypadku każdej grupy co najmniej jeden problem wyklucza ją materialnie. Dlatego należy 

adresować działania włączające do wszystkich wskazanych grup.  
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Tabela 1.40. Kluczowe problemy występujące w grupach (Wartości podane w tabeli informują jaka 

jest średnia ocena wagi problemów w poszczególnych grupach). 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

Zjawisko zagrożenia wykluczeniem społecznym jest rozpowszechnione w woj. wielkopolskim i jego 

natężenie wzrasta. W latach 2014 – 2020 należy spodziewać się wzrostu udziału osób zagrożonych 

wykluczeniem materialnym – bezrobocie, długotrwałe bezrobocie, niskie kwalifikacje, umiejętności, 

wykształcenie, nieadekwatne umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku pracy - zidentyfikowane 

jako kluczowe problemy. 

1.2.6. Uwarunkowania dla działań odnoszących się do przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu 

5. Jakie są uwarunkowania realizacji w Wielkopolsce celów Strategii Europa 2020 odnoszące 

się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? 

 

W przypadku wszystkich celów przyjętych przez Polskę w Krajowym Programie Reform na rzecz 

realizacji celów Strategii Europa 2020 dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

Wielkopolska w 2012 r. nie osiągnęła zakładanych wartości. Należy zaznaczyć, że nie wyznaczono 

docelowych wartości wskaźników na poziomie regionów. Dlatego poniższa tabela przedstawia stan 

wskaźników ilustrujących sytuację w woj. wielkopolskim w kontekście realizacji celów Krajowego 

Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020.  

Ubóstwo Bezroboc ie Bezroboc ie
Niepełno-

sprawność
Bezroboc ie Bezroboc ie Bezroboc ie

  Kwalifikac je/ 

umiejętnośc i 

nieadekwatne do 

potrzeb 

lokalnego rynku 

pracy

4.50 4.44 4.22 4.41 4.26 4.13 4.50 3.86

  T rudne warunki 

mieszkaniowe 

  Kwalifikac je/ 

umiejętnośc i 

nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy

Długotrwałe 

bezroboc ie

P roblemy 

zdrowotne

Długotrwałe 

bezroboc ie

T rudność  z 

dojazdem

Długotrwałe 

bezroboc ie

N iskie 

wykształcenie

3.80 3.78 4.14 4.21 4.16 3.90 4.16 3.86

Niskie 

kwalifikac je / 

umiejętnośc i

Długotrwałe 

bezroboc ie

N iskie 

wykształcenie
Bezroboc ie

N iskie 

kwalifikac je / 

umiejętnośc i

Długotrwałe 

bezroboc ie
Konflikt z prawem Dyskryminac ja

3.50 3.72 3.70 4.11 3.95 3.90 4.11 3.75

  Kwalifikac je/ 

umiejętnośc i 

nieadekwatne do 

potrzeb 

lokalnego rynku 

pracy

  T rudne warunki 

mieszkaniowe 

  Kwalifikac je/ 

umiejętnośc i 

nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy

Długotrwałe 

bezroboc ie

  Kwalifikac je/ 

umiejętnośc i 

nieadekwatne 

do potrzeb 

lokalnego rynku 

pracy

Niskie 

kwalifikac je / 

umiejętnośc i

A lkoholizm

Niskie 

kwalifikac je / 

umiejętnośc i

3.33 3.68 3.65 4.03 3.87 3.80 4.11 3.71

Niskie 

wykształcenie

Niskie 

kwalifikac je / 

umiejętnośc i

Wykluczenie 

cyfrowe

T rudność  z 

dojazdem

Niskie 

wykształcenie

Niskie 

wykształcenie
Ubóstwo Bezroboc ie

3.33 3.37 3.56 4.00 3.86 3.80 3.76 3.57

Osoby 

odmiennego 

pochodzenia 

etnicznego/ 

narodowości

Dzieci Osoby młode Osoby po 45 r. ż
Osoby niepełno-

sprawne
Kobiety Mieszkańcy wsi Byli więźniowie
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Tabela 1.41. Zestawienie celów Krajowego Programu Reform  i ich realizacji w Wielkopolsce na 

stan w 2012 r. 

Cele Krajowego 

Programu Reform 

odnoszące się do 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu 

 

 Zakładana wartość 

wskaźnika 

 

Stan w Wielkopolsce 

2012 

 

Stan w Polsce 

2012 

Odsetek osób z 

wykształceniem 

wyższym
66

 

45% 19,8%
67

 21,5% 

Odsetek osób 

przedwcześnie 

kończących naukę
68

 

4,5% 5,4% 5,7% 

Wskaźnik zatrudnienia 

osób w wieku 20-64
69

 

71% 65,9% 64,7% 

Obniżenie liczby osób 

zagrożonych ubóstwem 

i/lub deprywacją 

materialną i/lub 

żyjących w 

gospodarstwach 

domowych bez osób 

pracujących lub o niskiej 

intensywności pracy 

 

 obniżenie o 1,5 mln  

 

583 976 osób
70

 

(wzrost o 38 688 w 

stosunku do 2007 r.) 

 

6 821 305 

 osób (wzrost o 

227 299 w stosunku 

do 2007 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Stan wskaźników odnoszących się do celów wyznaczonych przez Strategię Europa 2020 nie jest 

niepokojący. Analiza trendów wskazuje, że w województwie wielkopolskim istnieje potencjał 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Wartość najbardziej zbliżoną do docelowej odnotowano  

przypadku odsetka osób przedwcześnie kończących naukę – w 2012 r. w Wielkopolsce był on 

równy 5,4% - wartość zakładana w Krajowym Programie Reform wynosi 4,5%. Mimo nieznacznej 

różnicy wartości należy mieć na uwadze fakt, iż od 2007 r. obserwowany jest wzrost odsetka osób 

przedwcześnie kończących naukę – od 3,6% (2007 r.) do 5,4% (2012 r.). 

Kolejny cel postawiony w Strategii Europa 2020 dotyczy stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64. W 

Wielkopolsce wskaźnik wynosił 65,9%, a biorąc pod uwagę  perspektywę czasową – do 2020 r. - 

wartość nie odbiega znacząco od zakładanej w Krajowym Programie Reform (71%). Jednak w tym 

przypadku dane przekrojowe pokazują, że wskaźnik zatrudnienia pozostaje na przestrzeni lat 

                                                 

 

 
66 GUS, BDL. 
67 Wskaźnik obliczono jako procentowy udział ludności w wieku 15-64 lata według poziomu wykształcenia w ogólnej liczbie 

ludności w tym wieku, GUS BDL 
68 Eurostat. 
69 GUS, BDL. 
70 Na podstawie danych z Eurostat – osoby zagrożone ubóstwem (ang. At risk of poverty). 
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niemal na tym samym poziomie – od 2008 r. jest równy 65-66%. W związku z powyższym należy 

podjąć działania, mające na celu podniesienie stopy zatrudnienia. 

W 2012 r. w Wielkopolsce udział osób z wykształceniem wyższym w populacji wynosił 19,8%. W 

przypadku tego wskaźnika obserwuje się systematyczny wzrost od 2007 r., kiedy to wynosił 

13,5%. Osiągnięcie zakładanej wysokości na poziomie 45% jest możliwe. Jednak należy zadać 

pytanie czy w przypadku Polski cel wyznaczony w Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji 

Strategii Europa 2020 jest podstawny i ma swoje uzasadnienie w kontekście polskiego rynku pracy. 

Jednak - biorąc pod uwagę występujący na wielkopolskim rynku pracy problem niskiej jakości 

miejsc pracy - tak wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem jest uzasadniony. Osoby z 

wyższym wykształceniem lepiej dopasowują się do rynku pracy – są zdolne do przekwalifikowania 

się. Wysoka liczba osób z wyższym wykształceniem dobrze rokuje na powstanie rynku pracy o 

wysokiej jakości stanowisk. 

Najbardziej problematyczny jest obszar związany ze społeczną ekskluzją. Celem Krajowego 

Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020 jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym o 1,5 mln. Z danych Eurostat wynika, że w 2011 r. w Wielkopolsce 583 

976 osób było zagrożonych ubóstwem, zgodnie z danymi GUS wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

relatywnym wyniósł 20,9% (722 195 osób żyło poniżej relatywnej granicy ubóstwa) i wzrósł w 

stosunku do 2010 r. o 2,9 pp. Jednak z analizy danych gromadzonych przez Eurostat wynika, że w 

woj. wielkopolskim w 2011 r. nastąpił spadek liczby osób zagrożonych ubóstwem – z 606 627 osób 

do 583 976 osób. 

Tabela 1.42 Stan realizacji celów Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020 w 

latach 2007-2012 w woj. wielkopolskim. 

Cele Krajowego 

Programu 

Reform na rzecz 

Strategii Europa 

2020 odnoszące 

się do 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

Odsetek osób z 

wykształceniem 

wyższym 

13,5% 14,4% 14,9% 17,6% 18,9% 19,8% 

Odsetek osób 

przedwcześnie 

kończących 

naukę 

 

3,6% 

 

3,7% 

 

4,6% 

 

4,9% 

 

4,6% 

 

5,4% 

Stopa 

zatrudnienia 

osób w wieku 

20-64 

 

63,7% 

 

66,1% 

 

65,7% 

 

65.6% 

 

65,4% 

 

65,9% 
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Liczby osób 

zagrożonych 

ubóstwem i/lub 

deprywacją 

materialną i/lub 

żyjących w 

gospodarstwach 

domowych bez 

osób pracujących 

lub o niskiej 

intensywności 

pracy. 

 

 

545 288 

 

 

553 812 

 

 

 

 

593 041 

 

 

 

 

606 627 

 

 

 

 

583 976 

 

 

 

 

Brak danych 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowując - 3 cele z 4 wyznaczonych (wskaźnik zatrudnienia, udział osób przedwcześnie 

wypadających z systemu edukacji, udział osób z wykształceniem wyższym) w Strategii Europa 

2020 dla Polski są realne do osiągnięcia w województwie Wielkopolskim. Cel dotyczący osób 

żyjących w ubóstwie zarówno na poziomie Polski, jak i Wielkopolski - na stan w 2012 r. i 

odnotowane trendy od 2007 r. - jest trudny do osiągnięcia. 

 

6. W jaki sposób i w jakim zakresie zachodzące przemiany demograficzne wpływają obecnie 

i wpływać będą w perspektywie UE 2014-2020 na skalę zjawiska wykluczenia społecznego 

w Wielkopolsce? 

 

Społeczeństwo w Wielkopolsce starzeje się, co jest zgodne z trendami ogólnokrajowymi. Problem 

ten szczegółowo opisano we fragmencie dotyczącym wykluczenia fizycznego. 

Tabela 1.43. Prognoza liczby ludności w wieku 60+ w latach 2015-2035 w woj. wielkopolskim.  
Jednostka terytorialna 2015 2020 2025 2030 2035 

POLSKA 8620438 9603743 10034157 10297166 10807898 

 WOJ. WIELKOPOLSKIE 728195 823679 869747 901639 960148 

Źródło: GUS, BDL. 

W prosty sposób większa liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy skalę marginalizacji 

fizycznej – ekskluzji spowodowanej podeszłym wiekiem. Zmniejszy się rola rodziny jako 

podstawowej instytucji wspierającej oraz świadczącej usługi opiekuńcze. Zwiększy się liczba 

samotnych osób starszych, główny ciężar opieki przejmą placówki publiczne. Proces starzenia się 

społeczeństwa wpłynie także na wzrost zagrożenia wykluczeniem strukturalnym i materialnym. 

Dysproporcja udziału osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym spowoduje niższe renty i 

emerytury – skutkiem będzie zubożenie osób w wieku poprodukcyjnym. Spowodowane jest to 

spadkiem stopy zastąpienia (relacja przeciętnej wypłaty emerytury do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenie społeczne), na którą 

wpływa współczynnik obciążenia demograficznego.  

W latach 2007-2012 odnotowano systematyczny wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego71 

(z 22,2% do 25,7%). W 2012 r. najwyższe wskaźniki charakteryzowały miasta na prawach powiatu 

-  m. Kalisz (33,8%), m. Poznań (32,2%), m. Konin (31%), m. Leszno (27,7%). Natomiast 

                                                 

 

 
71 Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w  wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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najniższy – w powiecie poznańskim – 20,3%, grodziskim (21,2%), leszczyńskim (21,7%),  oraz 

obornickim (21,9%). 

Tabela 1.44. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2007-2012 w województwie 

wielkopolskim. 

 
Jednostka terytorialna 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

 WIELKOPOLSKIE 22.2 22.7 23.1 23.6 24.6 25.7 

Powiat m. Kalisz 27.3 28.4 29.2 30.4 32.2 33.8 

Powiat m. Poznań 26.5 27.4 28.3 29.0 30.6 32.2 

Powiat m. Konin 23.4 24.6 25.8 27.2 29.1 31.0 

Powiat kolski 24.9 25.3 25.7 25.9 27.0 27.9 

Powiat m. Leszno 22.2 22.9 23.7 24.6 26.3 27.7 

Powiat kaliski 24.9 24.9 24.9 25.0 25.6 26.3 

Powiat ostrowski 22.8 23.2 23.5 24.2 25.2 26.2 

Powiat turecki 24.1 24.2 24.3 24.5 25.3 25.8 

Powiat słupecki 23.0 23.3 23.6 23.7 24.6 25.5 

Powiat rawicki 21.9 22.4 22.6 23.1 24.3 25.5 

Powiat jarociński 22.3 22.6 23.1 23.5 24.5 25.3 

Powiat krotoszyński 22.4 22.5 22.9 23.5 24.4 25.2 

Powiat pleszewski 21.8 22.1 22.3 22.9 23.9 25.0 

Powiat ostrzeszowski 22.4 22.6 22.9 23.2 24.2 24.9 

Powiat gnieźnieński 20.5 21.1 21.7 22.3 23.5 24.6 

Powiat kościański 21.8 22.1 22.2 22.6 23.6 24.6 

Powiat gostyński 22.4 22.5 22.7 23.0 23.7 24.5 

Powiat chodzieski 20.7 21.5 21.9 22.4 23.4 24.5 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 21.2 21.6 21.9 22.4 23.4 24.4 

Powiat wrzesiński 21.2 21.5 22.0 22.4 23.4 24.3 

Powiat kępiński 21.5 21.9 22.2 22.5 23.3 24.2 

Powiat międzychodzki 19.8 20.2 20.7 21.6 22.9 24.2 

Powiat pilski 20.1 20.6 21.3 21.9 22.9 24.0 

Powiat szamotulski 20.9 21.1 21.4 21.8 22.7 23.7 

Powiat nowotomyski 20.1 20.4 20.8 21.3 22.3 23.4 

Powiat wolsztyński 20.1 20.6 21.1 21.5 22.4 23.4 

Powiat wągrowiecki 20.4 20.7 21.0 21.2 22.3 23.2 

Powiat średzki 20.6 21.0 21.1 21.4 22.2 23.1 

Powiat koniński 22.0 22.1 22.0 21.9 22.4 22.8 

Powiat śremski 19.2 19.6 20.1 20.6 21.8 22.8 

Powiat złotowski 19.9 20.2 20.5 20.8 21.6 22.5 

Powiat obornicki 18.4 18.6 19.1 19.8 20.9 21.9 

Powiat leszczyński 19.5 19.6 19.8 20.1 20.8 21.7 

Powiat grodziski 19.0 19.0 19.2 19.6 20.3 21.1 

Powiat poznański 17.7 17.9 18.2 18.5 19.4 20.3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Zgodnie z zaobserwowanymi trendami udział osób starszych w społeczeństwie będzie 

systematycznie wzrastał. 

Należy przypuszczać, że proces starzenia się społeczeństwa nie wpłynie na wzrost skali wykluczenia 

cyfrowego, ponieważ w wiek poprodukcyjny wchodzą osoby, które posiadają umiejętności obsługi 

komputera i  Internetu. 
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7. Jaki jest potencjał regionu w kontekście aktywowania (aplikowania) różnych działań 

dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? 

 

Na potencjał regionu w kontekście aplikowania działań dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu składają się źródła finansowania, potencjał instytucjonalny, kapitał społeczny 

występujący w Wielkopolsce oraz potencjał aplikacyjny. 

Podmioty działające na terenie województwa wielkopolskiego mają możliwość aplikowania o 

dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Obecnie największy wpływ na rozwój regionów mają urzędy i organy administracji publicznej - 

przede wszystkim samorządu regionalnego72. Na zaplecze instytucjonalne Wielkopolski składają się 

instytucje administracji rządowej oraz samorządowej. Do instytucji samorządowych należy zaliczyć 

sejmik województwa i zarząd województwa (działające za pośrednictwem urzędu 

marszałkowskiego). Największa odpowiedzialność za rozwój regionalny spoczywa na administracji 

samorządowej. W opracowaniu Rola instytucji w rozwoju województwa wielkopolskiego za punkt 

odniesienia w ocenie potencjału regionów przyjęto poziom wydatkowania środków z funduszy 

unijnych. W początkowej fazie programowania w perspektywie finansowej 2007-29013 

województwa wielkopolskie pod względem zawartych umów o dofinansowanie w ramach RPO 

zajmowało dziewiątą pozycję w kraju. Wielkopolskę wyprzedzały następujące województwa: 

pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, podlaskie, małopolskie, łódzkie oraz opolskie. Natomiast, biorąc 

pod uwagę poziom płatności z kont programowych, czyli udział w przyznanych środkach 

finansowych na lata 2007-2013, region Wielkopolski był niekwestionowanym liderem (4,2%). 

Zatem pozycja Wielkopolski w kontekście zakontraktowanych umów o dofinansowanie jest 

określana jako przeciętna, natomiast ponadprzeciętnie Wielkopolska wypada pod względem skali 

płatności z kont programowych. Przedstawione wyniki traktuje się jako wskaźnik oceny działalności 

instytucji administracyjno – politycznych w Wielkopolsce na rzecz stymulowania rozwoju 

gospodarczego Wielkopolski, a tym samym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu73.  

O zdolności regionu do aplikowania rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 

wnioskuje się także na podstawie działań Lokalnych Grup Działania74. Charakter działania LGD 

wpisuje się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2012 r. wśród aplikujących o 

dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju małe projekty 

stanowią 50% złożonych wniosków. Dodatkowo udział umów podpisanych przez jednostki z sektora 

finansów publicznych stanowi 62,2%. Wśród beneficjentów występuje dominacja sektora 

publicznego.  

Średni wskaźnik osiągnięcia zarówno wskaźników produktu, jak i rezultatu w obrębie LGD jest 

wysoki. Jednak badanie zdiagnozowało różnice między najlepszymi i najgorszymi grupami w 

województwie. Część grup z terenu Wielkopolski nie potrafiła ocenić poziomu realizacji wskaźników.  

 

                                                 

 

 
72 Dominiak J., Perdał R., Rola instytucji w rozwoju województwa wielkopolskiego, Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, Poznań. 
73 Op. cit. 
74 Badanie ewaluacyjne 31 Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski dotyczące ich działalności i stanu realizacji Lokalnych 

Strategii Rozwoju finansowanych w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ich wpływu na 

rozwój lokalny, Warszawa 2013. 
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Mapa 1.22. Udział umów podpisanych przez jednostki z sektora finansów publicznych w ramach 

LGD w województwie wielkopolskim. 

 

Źródło: Badanie ewaluacyjne 31 Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski. 
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Mapa 1.23. Poziom realizacji wskaźników produktu w ramach LGD w województwie wielkopolskim. 

 

Źródło: Badanie ewaluacyjne 31 Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski. 
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Poziom funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w świadomości społecznej jest nieadekwatny do 

skali podejmowanych działań. Z badań CATI75 wynika, że 55,18% mieszkańców wie o istnieniu 

LGD, jednak tylko 1/3 posiada wiedzę o ich działalności. Ankietowani odczuwają potrzebę 

kontynuowania działań promocyjnych za pośrednictwem mediów. Ponadto rozpoznawalność marki 

lub znaku LGD jest niska. Zaledwie 11% mieszkańców zadeklarowało bardzo dobrą lub dobrą 

znajomość marki. Mieszkańcy Wielkopolski twierdzą, że do najpilniejszych problemów, które można 

rozwiązać poprzez działania LGD należą bezrobocie oraz trudne położenie młodzieży i kobiet. 

Kapitał społeczny warunkuje stopień i charakter wykorzystania kapitału rzeczowego, ludzkiego oraz 

finansowego - zatem wpływa na efektywność podejmowanych działań. Obszar przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu należy do obszarów, w których kapitał społeczny jest niezbędny. W 

badaniu zrealizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu76 poddano analizie powiaty, 

które w latach 2006-2010 charakteryzowały się najwyższą stopą bezrobocia, czyli powiaty 

wągrowiecki, średzki, gostyński, koniński oraz jarociński. Zdiagnozowano także powiat o najniższej 

stopie bezrobocia w Wielkopolsce – powiat poznański. Analiza wykazała niski i średni poziom 

kapitału społecznego w badanych powiatach oraz bardzo zróżnicowaną jego strukturę wewnętrzną i 

zewnętrzną. Najniższe wartości ocen wystąpiły w grupie bezrobotnych, najwyższe – w grupie 

przedstawicieli samorządów lokalnych i szkolnictwa. Przeprowadzone badania wskazują na 

kruchość wielkopolskiego kapitału społecznego, który nie opiera się na lokalnych związkach o 

wzajemnych zależnościach. Kompleksowa diagnoza kapitału społecznego znajduje się w rozdziale 

2. Diagnoza wielkopolskiego III sektora została szczegółowo przedstawiona w module 2. 

Ponadto potencjał regionu w kontekście aktywowania różnych działań dotyczących przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu utożsamiono z potencjałem aplikowania o dofinansowanie w ramach 

WRPO oraz PO KL. Wskaźnikiem potencjału jest liczba odrzuconych wniosków na poziomie 

formalnym.  

Z badań przeprowadzonych wśród JST wynika, że 85,5% JST na poziomie gmin i powiatów 

aplikowało o środki unijne na lata 2007-2013 na realizację projektów skierowanych do osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 76,9% JST aplikowało o środki w ramach PO KL; 8,6%% - 

o środki WRPO oraz 16,1% samorządów aplikowało o środki w ramach innych programów niż PO KL 

i WRPO.  

88% JST nie spotkało się z nieprzyjęciem do dofinansowania projektów w ramach WRPO 2007-

2013; 10% JST odmówiono finansowania 1, 2 lub 3 projektów. 2% JST nie otrzymało finansowania 

w przypadku 4 i więcej projektów w ramach WRPO. 

Tabela 1.45. Odsetek JST, którym odmówiono finansowania w ramach WRPO i PO KL w 2012 r. 

 
Liczba odmów 

 
WRPO 
(w %) 

 
PO KL 
(w %) 

0 88,0 72,4 

1 6,5 12,6 

2 1,5 6 

3 2 3,5 

4 0,5 1 

5 i więcej 1,5 4,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WRPO i POKL, n=257 (połączona baza danych dla gmin i powiatów). 

                                                 

 

 
75 Badanie ewaluacyjne.... 
76 Skawińska E., „Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce”, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011. 
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W przypadku wnioskowania o dofinansowanie projektu w ramach PO KL odsetek JST, którym 

odmówiono finansowania przedstawia się podobnie. 72,4% samorządów nie spotkało się z 

odmową, a 22,1% samorządom odmówiono 1, 2 lub 3 razy. W przypadku 5,5% JST na poziomie 

gminy i powiatu 4 i więcej razy odmówiono dofinansowania projektu w ramach PO KL. 

Współwystępowanie aplikowania o dofinansowanie prowadzonych działań oraz skali wykluczenia 

społecznego jest ciekawym zagadnieniem, które należy pogłębić w kolejnych badaniach. 

Najczęściej padającą odpowiedzią na pytanie o powody odrzucenia wniosku o dofinansowanie była 

odpowiedź dotycząca wyczerpania limitu dostępnych środków finansowych. Takiej odpowiedzi 

udzieliło 65,6% JST. Tylko w 18,8% przypadków  odrzucono wniosek o dofinansowanie na etapie 

oceny formalnej. W 42,2% przypadków wnioski odrzucono z powodu nieścisłości merytorycznych. 

W 3,1% przypadków powodem nieudzielenia dofinansowania były: uchybienie terminu wykonania 

przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy 

(np. uzupełnienie dokumentów), niestawienie się wnioskodawcy w wyznaczonym terminie na 

podpisanie umowy oraz odmowa podpisania umowy przez wnioskodawcę. 

Wykres 1.32. Powody odrzucenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL i WRPO 

w 2012 r. w JST woj. wielkopolskiego. 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

Na podstawie liczby złożonych wniosków oraz małego udziału odrzuconych z powodów formalnych 

można założyć, że w Wielkopolsce istnieje potencjał aktywowania działań dotyczących wykluczenia 

społecznego. Najwięcej wniosków odrzucono z powodu wyczerpania limitu dostępnych środków 

finansowych, co nie ma związku z kompetencjami wnioskodawców. Potencjał przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oceniono jako wysoki także na podstawie zaplecza instytucjonalnego 

oraz aktywności Lokalnych Grup Działania. 
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1.2.7. Diagnoza aktywności instytucjonalnej 

8. Jakie działania podejmowane są w regionie przez administrację samorządową na szczeblu 

województwa, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść 

do poszczególnych typów wykluczenia). Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności 

i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu). 

 

Samorząd na szczeblu województwa 

Zakres zadań w zakresie wywierania bezpośredniego i pośredniego wpływu na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie stymulowania i stwarzania warunków do włączenia 

społecznego, wzrostu aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 

samorządu województwa określa szereg ustaw, które uzupełniają się - omawiając inne aspekty 

tego zjawiska. Także kwestie ekonomii/przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji społecznej 

i wspierania społeczeństwa obywatelskiego nie mają swoich uregulowań w oddzielnych ustawach. 

Samorząd województwa, z mocy ustawy77, realizuje działania z zakresu walki z wykluczeniem 

społecznym oraz działania na rzecz włączania społecznego. Działania w zakresie wzrostu 

aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wpisują się w zadania publiczne, 

wymienione w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie78 oraz w zapisy 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 2 pkt. 8)79. Szereg zadań samorządu 

województwa przekazano Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu. Szczegółowo 

zadania samorządu (w tym ROPS) opisano w Raporcie Metodologicznym. 

W Wielkopolsce zrealizowano szereg działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

materialnemu. W ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia80 wydano łącznie 1 740 159, 99 zł. 

Udział poszczególnych priorytetów przedstawia się następująco: 

Priorytet 1 Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców – 79,3%; 

Priorytet 2 Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej – 7,2%; 

Priorytet 3 Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie – 4,3% 

Priorytet 4 Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców – 8,4%; 

Priorytet 5 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 0,9%. 

W 2012 r. podjęto następujące działania: szkolenia pracowników, poradnictwo zawodowe, 

kształtowanie aktywnych postaw młodych osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przyznanie stypendiów o charakterze pomocy społecznej, wsparcie osób 

niepełnosprawnych. 

Działania przeciwdziałające wykluczeniu  z rynku pracy realizowane są przez:  Wojewódzki Urząd 

Pracy w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego UM WW, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu, Departament Gospodarki UM WW, Wydział Polityki Społecznej WUW 

oraz Departament Edukacji i Nauki UM WW. 

                                                 

 

 
77 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); 
78 Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
79 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, 

poz. 984 
80 Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 r. 
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Podjęte działania były finansowane z Funduszy Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzki Grant EURES. 

Z punktu widzenia diagnozy grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Wielkopolski 

działania skierowane zostały do odpowiednich grup beneficjentów. Objęto pomocą młodych 

bezrobotnych, wśród których stopa bezrobocia systematycznie rośnie. Efektywnym rozwiązaniem 

jest także wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Pozwala to na znalezienie zatrudnienia 

na rynku pracy, który nie generuje nowych miejsc pracy. Plan działań na rzecz zatrudnienia 

przewidywał także wsparcie osób dyskryminowanych na rynku, głównie osób niepełnosprawnych. 

Biorąc pod uwagę wskaźniki diagnozujące skalę wykluczenia społecznego w woj. wielkopolskim 

należy uznać, że podejmowane działania nie są wystarczające. Analiza dostępnych danych 

statystycznych oraz przeprowadzone badania pokazują, że zjawisko marginalizacji 

społecznej w Wielkopolsce stale pogłębia się. Warto jednak zauważyć, iż przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu to nie jest tylko kompetencja samorządu województwa, to wymaga 

również kontynuacji działań ze strony powiatów i gmin. 

Ze sprawozdania z realizacji Strategii Polityki Społecznej (SPS) dla Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku za 2011 r. wynika, że ROPS zrealizował szereg działań, które miały na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

W obszarze wykluczenia strukturalnego wsparcie skierowano do następujących grup: uczniowie, 

nauczyciele, osoby starsze, dzieci szczególnie z obszarów wiejskich. Podjęte działania odpowiadają 

potrzebom grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji względem pozostałych, np. dzieciom z 

terenów wiejskich oferowana była pomoc wyrównująca ich szanse. Zdiagnozowano także potrzeby 

dotyczące rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – np. nauczyciele. 

Działania w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu fizycznemu skierowano głównie do osób 

niepełnosprawnych i starszych. Przyjęcie takiej strategii działania jest adekwatne do 

zdiagnozowanych potrzeb. Należy podkreślić, że wsparcie skierowane do osób niepełnosprawnych 

miało na celu zarówno aktywizację zawodową, jak też integrację społeczną, np. poprzez udział w 

wydarzeniach kulturalnych. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu normatywnemu koncentruje się na wsparciu rodzin z przemocą 

domową oraz rodzin, których dotyczy konflikt z prawem. Liczba działań jest odpowiednia do skali 

problemu występującego na obszarze województwa wielkopolskiego. 

Przeciwdziałanie ekskluzji materialnej koncentrowały się na wsparciu osób wykluczonych z rynku 

pracy. Ponadto działania skierowane były do rodzin wykluczonych materialnie. Przyjęty sposób 

działania odpowiada przyczynom wykluczenia materialnego, na które decydujący wpływ ma brak 

zatrudnienia. 

W przypadku wykluczenia cyfrowego głównym działaniem jest budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej. W ramach ogólnego celu „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego” 

Strategia e–Wielkopolska przewiduje kompetencje samorządu w zakresie: walki z wykluczeniem 

społecznym, w aspekcie umożliwienia nisko kosztowego dostępu do komputerów, telefonów, 

telewizji cyfrowej i innych urządzeń elektronicznych dołączonych do sieci, jako podstawowych 

narzędzi dostępu do informacji - przy czym dostęp ten niekoniecznie musi być z domu – może być 

również z miejsc publicznych, takich jak szkoły, biblioteki, urzędy itp.; oraz aktywizacji 

społeczeństwa do barier mentalnościowych (niewiary we własne możliwości rozwoju i niechęci do 

podejmowania wysiłku własnego rozwoju). 

W województwie wielkopolskim funkcjonuje też Obserwatorium Integracji Społecznej 

oraz Obserwatorium Rynku Pracy. Są one umiejscowione w strukturze ROPS w Poznaniu oraz 

WUP w Poznaniu (finansowane w ramach Poddziałania 6.1.2).  OIS powstało w ramach  projektu 
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systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” realizowanego w ramach Priorytetu I 

„Zatrudnienie i integracja społeczna”, działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i 

integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Działania Obserwatorium 

Integracji Społecznej mają charakter monitorująco-badawczy w stosunku do zjawisk i problemów 

społecznych występujących w regionie, jak również informacyjno-upowszechniający. 

Obserwatorium Rynku Pracy prowadzi podobne działania w odniesieniu do zagadnień związanych z 

rynkiem pracy w Wielkopolsce. 

Z grupowego wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami administracji samorządowej na 

szczeblu województwa wynika, że zadania samorządu sprowadzają się do tworzenia kontekstu dla 

wdrażania działań zwalczających wykluczenie społeczne, czyli działań włączających do nurtu 

efektywnego życia jednostki znajdujące się poza nawiasem społeczeństwa. Jednym ze sposobów 

działania samorządu na poziomie województwa jest tworzenie infrastruktury, zaplecza, narzędzi, 

instrumentów. „Samorząd regionu jest po to, żeby wytyczyć strategię regionu”81. Inny aspekt, za 

który odpowiedzialny jest samorząd to edukacja na poziomie instytucjonalno–instrumentalnym. 

Zadaniem samorządu jest wdrożenie idei przedsiębiorczości społecznej, aktywności obywatelskiej i 

radzenia z problemami. 

Samorząd województwa jest odpowiedzialny za wydatkowanie środków na poziomie regionalnym i 

poszukiwanie powiązań między projektami infrastrukturalnymi a projektami społecznymi. Dzięki 

rozwiązaniom wdrażanym przez samorząd możliwe jest wtórne wprowadzanie innych rozwiązań. 

Przykładem takiego działania jest projekt związany ze szkolnictwem wyższym, w którym za zakup 

maszyn i urządzeń odpowiadał region, a potem były one wykorzystywane do szkoleń w ramach 

EFS. 

Jeden z uczestników FGI z przedstawicielami władz samorządowych trafnie podsumował rolę 

samorządu województwa, mówiąc: „po stronie regionu leży stworzenie warunków do tego, abyśmy 

nie mieli barier we włączeniu. I właśnie ta infrastruktura i cyfrowa, i prozdrowotna, i edukacyjne 

temu ma służyć”82. Zatem do zadań regionalnego samorządu należy likwidacja barier zarówno 

infrastrukturalnych, jak też miękkich. 

W obszarze przeciwdziałania wykluczeniu fizycznemu należy dostarczać kompleksowych narzędzi. 

Przykładem takiego działania nie jest tylko wyposażenie osób niepełnosprawnych w wysokie i 

pożądane na rynku pracy umiejętności i kwalifikacje, ale podnoszenie kwalifikacji połączone ze 

zmianą nastawienia pracodawców, którzy nie są gotowi na przyjęcie niepełnosprawnych 

pracowników. Zatem obszar działań na szczeblu województwa w niewielkiej mierze odnosi się do 

pojedynczej osoby wykluczonej - a raczej społeczeństwa, do którego ma być ona włączona. 

Samorząd województwa poprzez swoje rozwiązania i działania powinien stworzyć społeczeństwo, 

które jest otwarte na włączenie. „Dzisiaj mamy  barierę. Nieważne ile osób my przeszkolimy, ile 

osób przejdzie jakieś psychoterapie i tak dalej, kiedy rynek nie zasysa, kiedy osoba z problemem 

alkoholowym ma problem z powrotem do pracy, bo pracodawca nie chce, żeby ta osoba wróciła, 

bo się boi, że będzie nałóg”83. Zatem do zadań należy edukowanie społeczeństwa, które pośrednio 

wpływa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Negatywne cechy działań samorządu ze szczebla województwa to niedostrzeganie ostatniego 

ogniwa tworzonych rozwiązań. Dobrze oddaje to wypowiedź jednej z uczestniczek dyskusji: „my 

wiemy co to jest wykluczenie, mówimy o nim i tworzymy infrastrukturę, budujemy pewne systemy 

i tworzymy pewne strategie. Natomiast problem polega na tym, że nie dostrzegamy tej jednostki 

                                                 

 

 
81 FGI z władzą samorządową. 
82 Op. Cit. 
83 Op. Cit. 
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wykluczonej”84. Za nieefektywne może być uważane wprowadzanie rozwiązań z perspektywy 

zewnętrznego obserwatora za pomocą niezależnych mechanizmów. Przykładem może być 

zawodność niektórych rozwiązań, np. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej nie zawsze trafi 

na podatny grunt. Część osób nie jest gotowa, by podjąć taką pracę. Dlatego też istotne jest, 

by już na poziomie rozwiązań samorządów brać to pod uwagę. „Wobec osoby, która trafia pierwszy 

raz do Centrum Integracji Społecznej wyzwaniem jest w ogóle zmotywowanie jej i nauczenie tego, 

że sześć godzin w dzień wykonuje pracę i ta praca nie służy temu, żeby ktoś tej osobie wypłacił 

zasiłek czy jakieś wsparcie finansowe, tylko ona ma znaczenie, ona ma efekt, ona jest częścią 

większej całości”85. 

Środki z WRPO i z POKL przyniosły efektywne rozwiązania. Świadczą o tym konkretne wskaźniki 

na poziomie regionalnym, np. wskaźnik zatrudnienia. „Oczywiście, że te projekty przynoszą efekty. 

My też to widzimy. Jest dużo fajnych projektów, które zostały zrealizowane. I dla dzieci 

i np. infrastrukturalne: wyższe szkoły - doposażone, szpitale - doposażone. I to też się przekłada 

na konkretne wskaźniki”86. Wielkopolska przoduje w działaniach na rzecz spójności społecznej. 

Pomyślne i efektywne rozwiązania są dostrzegalne przez przedstawicieli innych regionów. Pozycja 

Wielkopolski względem pozostałych regionów dowodzi, iż wsparcie kierowane do osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym jest wystarczające. Kompleksowa ocena 

prowadzonych działań przedstawiona jest w dalszych rozdziałach. 

Barierą działań samorządów są ramy prawne. Dostosowanie wymagań formalnych do oczekiwań 

samorządów regionalnych mogłoby się przyczynić do większej efektywności działań. Samorząd jest 

ograniczony. Jego samorządność jest w niektórych obszarach pozorna, ponieważ rozwiązania 

odgórne nie pozostawiają swobody wyboru. „My mamy prawo wybrać, czy dla nas drogą będzie 

ekonomia społeczna, czy tworzenie jednoosobowych firm. Regiony powinny mieć do tego prawo”87. 

 

9. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową (na szczeblu 

powiatów i gmin), w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść 

do poszczególnych typów wykluczenia. Wykonawca pogrupuje zebrane informacje także 

wg podregionów) Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności 

dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu). 

Samorząd na szczeblu powiatu 

Samorząd na szczeblu powiatu realizuje szereg zadań, które przypisuje mu ustawa o pomocy 

społecznej88. Wykaz zadań zamieszczono w Raporcie Metodologicznym. Do głównych podmiotów 

działających na szczeblu powiatu należy Powiatowy Urząd Pacy i Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Ten szczebel samorządu odgrywa ważną rolę w kreowaniu polityki zatrudnienia. Jest to 

istotne zadanie z punktu widzenia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ponieważ bezrobocie 

jest główną przesłanką dla marginalizacji społecznej. 

PCPR realizuje zadania wynikające z ustawy z dn. 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2011 r. PCPR najczęściej udzielały świadczeń 

mających na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Beneficjentami były 

                                                 

 

 
84 Op. Cit. 
85 Op. Cit. 
86 FGI z władzą samorządową. 
87 FGI z władzą samorządową. 
88 Ustawa o pomocy społecznej, art. 19 
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osoby opuszczające rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego89.  

Działania PUP stanowią jeden z ważniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku pracy. 

Powinny one pełnić rolę łącznika pomiędzy podmiotami rynku pracy, z jednej strony wspierając 

bezrobotnych i poszukujących pracy w odnalezieniu się na rynku pracy, z drugiej ułatwiając 

pracodawcom zaspokojenie ich potrzeb kadrowych. 

Powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do tworzenia indywidualnych planów działania (IPD) 

dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu doprowadzenia ich do podjęcia odpowiedniego 

zatrudnienia90. W Wielkopolsce w I półroczu 2011 r. przygotowano takie dokumenty dla 24 752 

osób bezrobotnych, czyli dla co piątej osoby widniejącej w rejestrach urzędów. Najmniej IPD 

wdrożono w powiatach średzkim – 88 (podregion poznański), jarocińskim – 96 (podregion kaliski), 

kościańskim – 135 (podregion leszczyński), konińskim – 182 (podregion koniński) i rawickim – 228 

(podregion leszczyński), co stanowiło poniżej 10% stanu bezrobocia w końcu I półrocza 2011 r. Z 

analizowanych danych wynika, że na poziomie podregionów nie ma znaczących różnic w obszarze 

tworzenia indywidualnych planów działań. Powyższe powiaty reprezentują cztery podregiony, 

powiaty z podregionów m. Poznań i pilskiego nie należą do powiatów o najniższych liczbach IPD.  

PUP ma wspierać relacje pomiędzy potencjalnymi pracownikami i pracodawcami, m.in. poprzez 

pośrednictwo pracy, przygotowywanie bezrobotnych do rozmów z pracodawcami, wspieranie 

tworzenia nowych miejsc pracy. Zaangażowanie sił w pozyskiwanie nowych partnerów przekłada 

się na liczbę ofert pracy wpływających do PUP. Podregiony, w których w I półroczu 2011 r. 

pozyskano najwyższe liczby ofert pracy, czyli podregion: poznański (powiaty poznański i 

szamotulski), kaliski i pilski, cechuje równocześnie prężność w nawiązywaniu kontaktów z nowymi 

pracodawcami. Jednocześnie niewielka liczba partnerów, zarówno nowych jak i starych - jak w 

przypadku podregionów: leszczyńskiego (powiaty międzychodzki i wolsztyński) i konińskiego - 

przekłada się na niższą liczbę ofert pracy, jakimi posługują się lokalni pośrednicy pracy91. 

Podstawowe formy aktywizacji zawodowej stosowane w wielkopolskich powiatowych urzędach 

pracy to: szkolenia, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zatrudnienia w ramach robót 

publicznych, wykonywanie prac społecznie użytecznych, odbywanie staży u pracodawców, 

przyznanie pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków 

na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. Działania te finansowane są z 

Funduszy Pracy. W 2012 r. w Polsce wzięło w nich udział 428 298 osób, z czego 28 767 to 

mieszkańcy Wielkopolski. Najbardziej popularnymi formami wsparcia były szkolenia – 6592 

uczestników, czyli 22,9% (w Polsce - 80 684 uczestników, czyli 18,8%) i staże – 11844 

uczestników, czyli 41,2% (w Polsce: 176 698 uczestników, 41,3%). Odsetek osób korzystających z 

pozostałych form aktywizacji wygląda następująco: prace społecznie użyteczne 7,4% (10,9%), 

dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 12,7% (9,2%), prace interwencyjne 3,8% 

(7,4%), roboty publiczne 5,6% (7,1%), refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 

6,5% (5,2%). 

Średnia efektywność zatrudnieniowa powyższych form aktywizacji zawodowej jest najwyższa w 

Wielkopolsce i wynosi 69,7% (średnia dla Polski – 60,9%). Kolejne województwa w rankingu, 

podlaskie i dolnośląskie, osiągnęły znacznie niższe wartości – odpowiednio 65,9% i 64,6%. 

                                                 

 

 
89 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011, Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 

2012. 
90 Działania wielkopolskich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zatrudnienia, Poznań, 2011.  
91 Działania wielkopolskich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zatrudnienia, Poznań 2011. 
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Najniższą efektywność odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (52,8%) oraz 

opolskim (52,7%). W województwie wielkopolskim w podstawowych formach aktywizacji 

zawodowej uczestniczyło 28 767 osób – 26 222 z nich ukończyło podjęte działanie, a aż 18 280 

znalazło zatrudnienie. Na realizację programów w ramach przeciwdziałaniu bezrobociu wydano w 

Wielkopolsce 165 904,9 tys. zł, zatem koszt aktywizacji jednej osoby wyniósł – 5 767,2 zł. Wartość 

ta nie odbiega od wartości kwot przeznaczonych w innych województwach (najmniej: woj. lubuskie 

– 4 257 zł, najwięcej: woj. mazowieckie – 6 638,33 zł). Świadczy to o efektywności działań 

prowadzonych przez powiaty na obszarze województwa wielkopolskiego. W ramach poszczególnych 

działań zaktywizowano następujący odsetek uczestników: dofinansowanie działalności – 100%, 

doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – 100%, prace interwencyjne – 79,9%, staże – 

59,2%, roboty publiczne – 55,5%, szkolenia – 51,7% oraz prace społecznie użyteczne – 27,7%. 

Szkolenia jako najpopularniejsza forma aktywizacji jest równocześnie jedną z najmniej 

efektywnych. 

Wśród podregionów najwyższą efektywność osiągnięto w podregionach: leszczyńskim (powiaty: 

międzychodzki - 98,6% uczestników działań zostało zaktywizowanych, grodziski - 75,9%, 

wolsztyński - 73,5%) i kaliskim (powiaty: ostrowski - 77,3%, krotoszyński - 75%, jarociński - 

74,6%). Najmniej efektywne działania przeprowadzono w podregionach: poznańskim (powiaty: 

średzki - 34,6%, poznański - 46,7% oraz obornicki - 46,9%) i pilskim (powiaty: złotowski - 36,6%, 

czarnkowsko-trzcianecki - 39,4%). 

Z opracowania MPiPS pn. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych 

w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej w 2011 roku wynika, że najwyższą efektywność instrumentów Aktywnej Polityki Rynku 

Pracy charakteryzował się powiat gnieźnieński (90,6%) – podregion koniński. Najniższą 

efektywność zaś odnotowano w powiecie średzkim (53,4%) – podregion poznański, w Kaliszu 

(54,4%) i w powiecie ostrzeszowskim (54,5%) – podregion kaliski. 
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Mapa 1.24. Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej w 

województwie wielkopolskim według powiatów w 2011 r. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie MPiPS. 
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Z raportu Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011 r.92 wynika, że największy odsetek 

bezrobotnych zaktywizowano w podregionie leszczyńskim (powiaty międzychodzki, rawicki i 

wolsztyński (pomiędzy 26% a 41% średniorocznej liczby bezrobotnych). Na tych obszarach 

zaobserwowano zastosowanie różnych form wsparcia, co w konsekwencji miało wpływ na 

efektywność zatrudnieniową oraz średni koszt aktywizacji na osobę. W powiecie rawickim 

dominowały staże, w wolsztyńskim najwięcej osób skierowano na refundowane stanowiska pracy, 

natomiast w międzychodzkim - 57% ogółu aktywizowanych uczestniczyło w pracach społecznie 

użytecznych. 

Aktywność w aplikowaniu o środki z EFS w ramach czterech Priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII Promocja integracji społecznej, VIII 

Regionalne kadry gospodarki, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach) na poziomie 

powiatowym jest dużo wyższa niż na poziomie gminnym – jest to konsekwencją bezkonkurencyjnej 

dostępności PUP i PCPR do zamkniętych Poddziałań. Wszystkie wielkopolskie Powiatowe Urzędy 

Pracy, 20 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (niemal 2/3 wszystkich PCPR) oraz 23 starostwa 

powiatowe (2/3 wszystkich starostw) złożyły wniosek o dofinansowanie. Wśród gmin udział gmin 

wnioskujących o dofinansowanie wynosi nieco ponad 50% (120 urzędów gmin), wniosek o 

dofinansowanie złożyło także 113 Ośrodków Pomocy Społecznej (50 %) oraz 83 placówki 

edukacyjne lub kulturalne (niewielki odsetek). Zainteresowanie Priorytetami, Działaniami i 

Poddziałaniami jest zbieżne z założonymi celami działań konkretnych JST. Można wskazać trzy 

obszary, gdzie JST i jednostki im podległe wykazują się ponadprzeciętną aktywnością (co najmniej 

40 złożonych wniosków o dofinansowanie z PO KL): m. Poznań oraz sąsiadujący podregion 

leszczyński (powiaty nowotomyski i kościański) oraz podregion koniński (m. Konin, powiat turecki). 

Niska frekwencja w aplikowaniu o środki z PO KL odnotowano w południowej części województwa – 

w podregionie kaliskim (wyłączając powiat krotoszyński). Negatywnie na tle pozostałych dużych 

miast wyróżnia się m. Leszno, gdzie aktywność aplikacyjna jest niska. Wśród złożonych wniosków 

na szczeblu powiatu niemal połowa opracowana była przez starostwa powiatowe. Jednak tylko 9% 

wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Wyższa skuteczność (75-90%93) 

charakteryzuje wnioski złożone przez PCPR i PUP, choć były one zdecydowanie mniej aktywne. 

Skuteczność jest konsekwencją braku konkurencji we wnioskowaniu. Przedstawione dane 

dotyczące skuteczności uwzględniają zarówno nabory systemowe, jak też konkursowe. 

Działania podejmowane przez samorząd na poziomie powiatu, mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu są takie same we wszystkich podregionach. Ich efekty są obserwowalne 

i mierzalne za pomocą wskaźników, np. zatrudnienia. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej 

potwierdzają zasadność prowadzonych działań na poziomie powiatu94. Efektywność 

wielkopolskich powiatowych urzędów pracy należy do najwyższych na tle pozostałych 

regionów. Wsparcie kierowane z ramienia powiatowych urzędów pracy przynosi wymierne 

rezultaty. Realizowane działania nie odbiegają od zapotrzebowania. Należy jednak mieć na 

uwadze, iż skala wykluczenia materialnego, któremu głównie przeciwdziałają JST na 

poziomie powiatu stanowi znaczący problem w województwie wielkopolskim. Zatem 

działania na co najmniej dotychczasową skalę są pożądane. 

 

                                                 

 

 
92 Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011 r., WORP i badania statystyki publicznej, Poznań, 2012. 
93 Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w wojweództwie wielkopolskim, badanie na 

zlecenie WUP w Poznaniu. 
94 Por. Analiza społeczno-gospodarcza w województwie wielkopolskim, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 
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Samorząd na szczeblu gminy 

Analiza reform po 1989 r. wskazuje na decentralizację w zakresie walki z wykluczeniem 

społecznym95. To instytucja gminy jest najbliżej problemów określanych ogólnie jako wykluczenie 

społeczne. Na tym poziomie możliwe jest najpełniejsze rozpoznanie potrzeb i dobór efektywnych 

form udzielania pomocy. 

Dlatego też zadania przypisane gminom są ściśle skonkretyzowane. Realizacją tych zadań zajmuje 

się Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegóły dotyczące kwestii walki z wykluczeniem społecznym 

należących do zadań własnych gminy opisano w Raporcie Metodologicznym. 

Ośrodki Pomocy Społecznej wydają decyzje o przyznaniu pomocy społecznej.  Przyznawanie 

zasiłków jest głównym sposobem walki z wykluczeniem społecznym na poziomie gminy. Powody 

przyznania świadczeń pomocy społecznej wpisują się w walkę z poszczególnymi typami 

wykluczenia społecznego. 

Do świadczeń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu materialnemu należy zaliczyć 

świadczenia z tyt.: 

- ubóstwa, 

- bezrobocia, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

- ochrony macierzyństwa i wielodzietności, 

- bezdomności. 

Do świadczeń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu normatywnemu należy zaliczyć 

świadczenia z tyt.: 

- opuszczenia zakładu karnego, 

- przemocy w rodzinie, 

- alkoholizmu, 

- narkomanii.  

Do świadczeń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu fizycznemu należy zaliczyć 

świadczenia z tyt.: 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- niepełnosprawności. 

Świadczenia pomocy społecznej nie przewidują pomocy z tytułu wykluczenia cyfrowego. Natomiast 

przeciwdziałanie wykluczeniu strukturalnemu odbywa się pośrednio w ramach pozostałych działań.  

Do najczęściej realizowanych form pomocy w postaci świadczeń pieniężnych należą: zasiłki celowe 

(77 273) oraz okresowe (30 805), a także wydawanie decyzji administracyjnych przyznających 

pomoc w postaci posiłku. W założeniu gmin - w roku 2012 - nieznacznie, bo o 3% ma zmniejszyć 

się liczba osób, którym przysługiwać będą zasiłki celowe. Podobne przewidywania objęły 

zapewnienie posiłku osobom tego potrzebującym – liczba osób ma zmaleć o ok. 2%. Nieznaczny 

wzrost zakłada się natomiast w przypadku zasiłków okresowych (o 3%) i stałych (o 1%). 

                                                 

 

 
95 Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym. Badania w woj. łódzkim, ASM, 2007, s. 21 
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Analiza aktywności JST na poziomie gmin w aplikowaniu o środki z EFS w ramach czterech 

Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII 

Promocja integracji społecznej, VIII Regionalne kadry gospodarki, IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach) wskazała na znaczną różnicę między aktywnymi gminami miejskimi oraz 

nieaktywnymi gminami wiejsko-miejskimi i wiejskimi. 25% złożonych wniosków w ramach PO KL 

było złożonych przez gminy miejskie, choć stanowią one zaledwie 8% ogółu wielkopolskich gmin. 

Dane te pokazują, iż miejskie gminy mają wysoki potencjał aplikowania o dofinansowanie w 

ramach PO KL. Jednak tylko 19% z nich było zakwalifikowanych do dofinansowania. Przeciętnie na 

każdą gminę miejsko-wiejską przypada co najmniej jeden wniosek (gminy miejsko-wiejskie 

stanowiące 40% ogółu gmin opracowały 43% wszystkich wniosków). Najgorzej wypadają gminy 

wiejskie, które stanowią 52% wszystkich gmin. Ich udział w aplikowaniu o dofinansowanie wyniósł 

32%. Najwięcej wniosków złożyły urzędy gmin (48%) oraz placówki edukacyjne (33%), Ośrodki 

Pomocy Społecznej złożyły 19% wszystkich wniosków (głównie na Działania systemowe). 

Do głównych barier instytucjonalnych spotykanych w wielkopolskich JST należy zaliczyć: 

 ograniczone zasoby kadrowe, 

 brak kompetencji, umiejętności i doświadczenia w aplikowaniu o środki unijne 

(nieznajomość procedur, wymogów formalnych, itp.), 

 brak efektywnych procedur aplikowania, brak „krótkiej ścieżki” prowadzącej od pomysłu do 

gotowego wniosku, 

 rozproszenie informacji i decyzji związanych z aplikowaniem między różnymi komórkami w 

JST, 

 brak płynności finansowej, zdolności do pokrywania bieżących kosztów projektu. 

Działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu we wszystkich podregionach wielkopolski 

są takie same. Różnicuje je jedynie liczba przyznawanych świadczeń z powodu poszczególnych 

dysfunkcji. W 2011 r. najwięcej świadczeń z tytułu ubóstwa było przyznanych w podregionach 

pilskim i kaliskim, najmniej – w podregionie m. Poznań. 

Z opracowania Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży....96 

wynika, że na terenie części  podregionów (poznański; leszczyński – powiaty: międzychodzki, i 

wolsztyński) OPS nie docierają do wielu potrzebujących. 

W oparciu o przedstawione powyżej dane - jak też odwołując się do wniosków z przeprowadzonego 

panelu ekspertów - wynika, że działania przeciw wykluczeniu społecznemu nie są 

wystarczające na poziomie gmin. Wniosek ten wyciągnięto na podstawie pogłębiającego się 

zagrożenia wykluczeniem społecznym. Jednocześnie JST w ograniczonym stopniu zlecają realizacją 

zadań w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu organizacjom III sektora, co opisano 

w dalszej części raportu. 

 

10. Jakie działania są podejmowane w regionie przez instytucje tzw. „trzeciego sektora”, w celu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia) 

Organizacje „trzeciego sektora” 

Liczba organizacji pozarządowych na terenie woj. wielkopolskiego jest dość duża. W 2012 r. na 

terenie Wielkopolski działało 8 024 7 721 fundacji i stowarzyszeń (poza OSP). Ta liczba plasuje 

woj. wielkopolskie na trzecim miejscu w rankingu wszystkich województw. Więcej fundacji 

                                                 

 

 
96 Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, Agrotec, 2011. 
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i stowarzyszeń jest tylko na Mazowszu (15 193) i Śląsku (8 219). Ale biorąc pod uwagę liczbę 

działających organizacji na 1 tys. mieszkańców Wielkopolska wypada przeciętnie, zajmując 8 

pozycję. 

Tabela 1.46. Liczba organizacji pozarządowych na 1 tys. mieszkańców w województwach w 

2012 r. 

 
Województwo 

Liczba 
organizacji na 1 

tys. mieszkańców 

 MAZOWIECKIE 2,87 

 DOLNOŚLĄSKIE 2,61 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2,60 

 LUBUSKIE 2,53 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 2,47 

 POMORSKIE 2,46 

 MAŁOPOLSKIE 2,34 

 WIELKOPOLSKIE 2,32 

 PODKARPACKIE 2,28 

 OPOLSKIE 2,16 

 LUBELSKIE 2,06 

 ŁÓDZKIE 2,03 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 2,03 

 PODLASKIE 1,94 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1,82 

 ŚLĄSKIE 1,78 

Źródło: www.mojapolis.pl 

Tabela 1.47. Liczba organizacji pozarządowych przypadających na 1 tys. osób w 2008 r. 

 

Źródło: Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s. 

W Wielkopolsce działa wiele organizacji, których przedmiotem zainteresowania jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Z badania pn. Diagnoza stanu trzeciego sektora w 

Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s97 wynika, że  do najistotniejszych pól 

działalności poznańskiego trzeciego sektora należą obszary mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją. Do obszarów działań zalicza się: 

                                                 

 

 
97 Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s, Fundacja Edukacja dla Przyszłości, 

Poznań, 2012. 
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działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz ochrona i promocja 

zdrowia. Wyniki badań wskazują też na lukę w obszarach działalności poznańskich organizacji. 

Zdaniem uczestników badania w strukturze trzeciego sektora niewystarczający jest udział 

organizacji, które działają na rzecz młodzieży i skupiają dzieci i młodzież. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że organizacje pozarządowe przeciwdziałające wykluczeniu 

społecznemu działające na terenie Wielkopolski za jedną z głównych metod swojego działania 

przyjęły szkolenia, warsztaty i kursy. Zapraszają osoby wykluczone/zagrożone wykluczeniem 

społecznym do wzięcia udziału zarówno w kursach zawodowych, np. florystycznych, które dają 

konkretne umiejętności, jak też szkolenia dotyczące umiejętności miękkich, np. asertywności, 

zdolności wypowiadania się, przedsiębiorczości, autoprezentacji, zdolności aktywnego poszukiwania 

pracy. Należy jednak mieć na uwadze to, iż część oferowanych kursów generuje biednych 

pracujących, ponieważ praca - do której przygotowują - jest nisko płatna. 

Wykluczenie materialne: Organizacje „trzeciego sektora” w tym przypadku poszukują rozwiązań 

długofalowych, czyli dążą do zaktywizowania  zawodowego osób wykluczonych materialnie. Dlatego 

też głównie działania dotyczą organizacji szkoleń, warsztatów oraz pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy. Część NGO pomaga swoim podopiecznym poprzez wsparcie rzeczowe. Osobom 

bezdomnym pomoc zapewniania jest poprzez zapewnienie noclegu. 

Wykluczenie fizyczne: w przypadku osób niepełnosprawnych założenia są podobne do założeń 

wobec osób ubogich – dąży się do wejścia niepełnosprawnych na rynek pracy. Podejmuje się 

organizacji warsztatów aktywizujących. „W przypadku osób niepełnosprawnych znalezienie pracy 

wśród osób pełnosprawnych jest niesamowitą formą rehabilitacji. Rośnie poczucie własnej wartości, 

nawet przy lekkiej niepełnosprawności”98.Innym rodzajem działań jest także integracja osób 

niepełnosprawnych z ich najbliższym otoczeniem oraz z innymi osobami niepełnosprawnymi. W 

przypadku osób starszych przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dotyczy przede wszystkim 

aktywizacji w środowisku lokalnym i uczestnictwa w szerokorozumianej kulturze.  

Wykluczenie cyfrowe: w tym obszarze jedyną formą wsparcia są kursy podnoszące umiejętności 

obsługi komputera i Internetu.  

Wykluczenie strukturalne: przeciwdziałanie marginalizacji strukturalnej ogniskuje się wokół 

umożliwienia osobom wykluczonym uczestnictwa w kulturze. Pomoc przyjmuje postać aktywizacji 

lokalnych środowisk, np. poprzez wieczorki poetyckie. 

Wykluczenie normatywne: organizacje pozarządowe działające w obszarze wykluczenia 

normatywnego koncentrują się na pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. W tym przypadku 

wsparcie polega na objęciu podopiecznych kompleksową pomocą psychologiczną. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych dostrzegają negatywne aspekty ich działalności. Z ich 

punktu widzenia działania organizacji pozarządowych spowodowały, że wykształciła się grupa 

„biorców pomocy”, którzy należą do kategorii osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Takie osoby nie starają się poprawić swojej trudnej sytuacji. 

Wykorzystują działalność organizacji III sektora – biorą udział w projektach, które są przez nie 

wdrażane oraz korzystają z doraźnej pomocy, ale nie przekłada się to na ich postawę życiową. 

W takich sytuacjach pomoc NGO nie przynosi żadnych długofalowych skutków. Należy jednak 

rozróżnić osoby, które świadomie nie podejmują kroków naprawczych od osób, które z przyczyn 

niezależnych od nich pozostają na marginesie życia społecznego. 

                                                 

 

 
98 FGI władza samorządowa. 
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W Wielkopolsce postulowana jest profesjonalizacja sektora pozarządowego rozumiana jako 

upodobnienie się do firm komercyjnych, posiadających nowoczesny system zarządzania, wysoko 

wykwalifikowaną kadrę (współpraca z profesjonalistami w danej dziedzinie), pracujących na 

zasadach wolnorynkowych (jakość wykonanych zadań nie odbiega od rozwiązań biznesowych) oraz 

dążących do osiągania sukcesów w określonych dziedzinach. 

Tabela 1.48. Odpowiedź organizacji pozarządowych w Wielkopolsce na potrzebę profesjonalizacji 

III sektora. 

Forma dążenia do profesjonalizacji Odsetek organizacji 

pozarządowych 

1. Kierowanie pracowników na szkolenia 
34% 

2. Korzystanie z oferowanych usług wsparcia w kontaktach z 

potencjalnymi partnerami 
26% 

3. Niekorzystanie z żadnych form wsparcia 
40% 

Źródło: Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s. 

Dążenie do profesjonalizacji poprzez kierowanie pracowników na szkolenia cechuje co trzecią 

badaną organizację. Co czwarta z kolei korzysta z oferowanych usług wsparcia w kontaktach z 

potencjalnymi partnerami, w tym z administracją samorządową99. 

1.3. Konkluzje cząstkowe 

Zdiagnozowano, że głównym czynnikiem wykluczającym społecznie w woj. wielkopolskim jest 

bezrobocie. Z braku zatrudnienia i konsekwencji braku stałego źródła dochodu biorą się pozostałe 

czynniki wykluczające – np. uzależnienia, konflikty z prawem, brak dostępu do Internetu czy brak 

uczestnictwa w kulturze. Wyjątkiem jest wykluczenie fizyczne, które nie zależy bezpośrednio od 

poziomu życia. Osoba, która jest wykluczona fizycznie może mieć wysoki status materialny. Należy 

przyjąć, iż wykluczenie materialne jest kluczowe i pociąga za sobą inne typy wykluczenia – 

strukturalne, normatywne oraz cyfrowe. 

Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem 

społecznym w Wielkopolsce to osoby starsze, mieszkańcy wsi oraz niepełnosprawni. Jednak analiza 

danych zastanych – raportów i danych statystycznych – pokazuje, że grupami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym są dzieci i młodzi bezrobotni. Różnica w wynikach diagnozy wynika z 

tego, że badanie ilościowe samorządów było badaniem opinii i poglądów. Zestawienie tych opinii z 

ogólnodostępnymi danymi statystycznymi jest szczególnie wartościowe. Wyniki badania ilościowego 

to dobry obraz problemów występujących w Wielkopolsce. To, że z badania nie wynika, że dzieci są 

zagrożone marginalizacją świadczy o tym, że osoby odpowiadające na pytanie w ankiecie, czyli 

przedstawiciele OPS-ów nie pracują bezpośrednio z dziećmi, ale z ich rodzinami.   

Bezrobocie jest słowem wytrychem. To jest punkt wyjściowy. Brak zatrudnienia jest zarówno 

przyczyną, jak też skutkiem poszczególnych typów wykluczenia społecznego. Z przeprowadzonych 

badań ilościowych wynika, że badane JST postrzegają bezrobocie jako czynnik powodujący 

marginalizację. Ale należy mieć także na uwadze to, iż bezrobocie może wynikać  z innych cech – 

niekoniecznie powoduje czynniki wykluczające. Może być  konsekwencją, nie – przyczyną. 

Bezrobocie może być konsekwencją np. braku wykształcenia. Celem WRPO jest wyeliminowanie 

                                                 

 

 
99 Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s, Fundacja Edukacja dla Przyszłości, 

Poznań, 2012. 
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przyczyny bezrobocia. Brak zatrudnienia jest najważniejsze z punktu widzenia diagnozowania 

wykluczenia społecznego w Wielkopolsce. Jednak dziedziną zainteresowań nie może być tylko rynek 

pracy, ale szerokie ujęcie problemu pracy zawodowej. Należy przyjąć perspektywę 

długoterminową. Generalnie bezrobocie jest problemem i działania muszą być skierowane w tym 

kierunku. Jednak sama aktywizacja zawodowa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Należy 

skupić się na działaniach długofalowych, np. edukacji dzieci. 

Wykluczenie materialne. Marginalizacja materialna związana jest z brakiem zatrudnienia. Stopa 

bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce wynosiła w czerwcu 2013 r. 9,7% i była najniższą 

wartością w kraju (3,4 pp. niższa niż średnia dla Polski). W Wielkopolsce, zgodnie z trendami 

ogólnokrajowymi, obserwuje się wzrost stopy bezrobocia. Jedna czwarta bezrobotnych w regionie 

to osoby w wieku 18-24 lata (w pięciu województwach udział młodych bezrobotnych jest wyższy). 

Odsetek młodych bez pracy systematycznie wzrasta – najwyższy wzrost w stosunku do 2008 r. 

odnotowano w powiecie wągrowieckim (o 217%). Wskaźniki zatrudnienia zarówno wśród kobiet, 

jak też mężczyzn w woj. wielkopolskim są wyższe niż na poziomie kraju i wynoszą odpowiednio – 

62,8 (Polska - 58,4) i 43,6 (Polska – 43). Poziom zatrudnienia zróżnicowany jest ze względu na 

wiek. Najkorzystniej kwestia zatrudnienia przedstawia się w grupie osób w wieku 25-54 i wynosi 

78,6%. Doświadczenie zawodowe wpływa na możliwość znalezienia zatrudnienia, ale nie w 

pierwszych latach kariery zawodowej. Udział bezrobotnych bez doświadczenia niemal nie różni się 

od odsetka bezrobotnych z kilkuletnim stażem pracy. Powodem takiej sytuacji jest niska jakość 

miejsc pracy w województwie wielkopolskim. Rynek pracy w Wielkopolsce zdiagnozowano jako 

rynek o niskim poziomie przetwarzania. Zdiagnozowano niedopasowanie wykształcenia do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – np. duża liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym w Poznaniu. 

Mimo lepszej sytuacji na tle kraju pod względem bezrobocia woj. Wielkopolskie negatywnie 

wyróżnia się pod względem odsetka osób żyjących poniżej granic ubóstwa. Przyczyn tego zjawiska 

należy upatrywać w biednych pracujących. W Wielkopolsce jest bardzo dużo miejsc pracy niskiej 

jakości. Pojawia się kategoria „working poor”. Należą do niej osoby, które mają zatrudnienie, ale 

ich zarobki nie pozwalają im w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Potwierdza to fakt, że na tle 

pozostałych regionów Wielkopolska należy do województw o niskich płacach. Jest to konsekwencją 

struktury zatrudnienia – jedna czwarta Wielkopolan jest zatrudniona w usługach – sekcja o 

najniższym średnim wynagrodzeniu. Ponadto mała liczba przedsiębiorstw high-tech działających na 

terenie woj. Wielkopolskiego może wpływać na niższe pensje. 

Wykluczenie strukturalne. Pod względem osób, biorących udział w kształceniu po zakończeniu 

obowiązkowej edukacji woj. wielkopolskie wypada gorzej niż średnia dla Polski (Wielkopolska – 

3,6% dorosłych w wieku 25-64; Polska - 4,5%). Od 2007 r. notuje się systematyczny spadek 

wartości wskaźnika. W regionie wielkopolskim wyższy jest odsetek dzieci przedwcześnie 

kończących naukę. Należy także podkreślić, iż wskaźnik ten wzrasta. Wypadanie z edukacji 

skorelowane jest z wykluczeniem materialnym. Dzieci w rodzinach wykluczonych nie są 

socjalizowane do nauki i pracy – edukacja i praca nie są w tych rodzinach wartościami. 

Wielkopolska charakteryzuje się wysokimi współczynnikami skolaryzacji na wszystkich etapach. 

Ponadto liczba studentów na 10 tys. mieszkańców wyróżnia Wielkopolskę na tle pozostałych 

regionów. Region wielkopolski wypada negatywnie pod względem wyników egzaminów 

zewnętrznych. Wielkopolska wypada najsłabiej na wszystkich poziomach edukacji. Wewnątrz 

regionu słabe wyniki egzaminów współwystępują ze zdiagnozowanym ubóstwem. Wielkopolska 

wypada pozytywnie pod względem wypożyczonych książek przez czytelników bibliotek publicznych. 

Liczba woluminów przypadająca na jednego czytelnika (21,1) jest wyższa niż średnia dla kraju 

(19). Czytelnictwo książek nie koreluje z występowaniem ubóstwa w powiatach. Jedną z 

podstawowych i niskobudżetowych form aktywności kulturalnej człowieka jest uprawianie sportu. 

Uprawianie sportów uczy współpracy i integruje społeczność. Dlatego też za czynnik wpływający na 

skalę wykluczenia strukturalnego należy uznać brak dostępu do boiska lub pływalni. Dostępność 
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infrastruktury sportowej i odpowiednie zagospodarowanie jej podnosi skalę aktywności fizycznej. 

Woj. wielkopolskie wypada pod tym względem pozytywnie na tle pozostałych województw. Liczba 

wielozadaniowych boisk w miastach w 2010 r. wynosiła 150, na wsiach – 170, natomiast liczba 

pływalni, odpowiednio – 32 i 4. W 2012 r. liczba boisk łącznie wzrosła do 613.  

Wykluczenie fizyczne. W Wielkopolsce udział osób niepełnosprawnych w populacji jest 

wyróżniająco wysoki (drugie miejsce). 2 2012 r. 27,8% wielkopolskich rodzin otrzymało wsparcie 

pomocy społecznej z tyt. niepełnosprawności. Nie zdiagnozowano obiektywnych przyczyn tego 

zjawiska. Należy przypuszczać, iż w woj. wielkopolskim komisje orzekające o niepełnosprawności w 

części przypadków przyznają status nienależycie. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych 

to osoby bezrobotne. Liczba niepełnosprawnych bez pracy nie jest znacząco zróżnicowana płcią. 

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w IV kwartale 2012 r. wyniósł 18,3% (czyli 

mniej niż dla Polski – 21,5%). 

Innym czynnikiem wykluczającym z życia społecznego jest wiek. W Wielkopolsce rośnie udział osób 

w wieku poprodukcyjnym. Tendencja wzrostowa jest systematyczna. W 2007 r. odsetek osób 

w wieku poprodukcyjnym wynosił 14,4%, natomiast w 2012 r. wzrósł do 16,5%. Więcej osób 

starszych mieszka w wielkopolskich miastach – 18,3%, na wsiach – 14,2% (2012 r.). W 

odniesieniu do 2007 r. wzrost odnotowany w miastach jest bardziej dynamiczny – zmiana wartości 

z 15,4% do 18,3%, natomiast dla wsi – z 13,2% do 14,2%. Wiek jest związany z długotrwałym 

bezrobociem. W Wielkopolsce w 2012 r. 38,9% bezrobotnych w wieku 55-64 to bezrobotni, którzy 

pozostają bez pracy dłużej niż 1 rok. Kobiety na wielkopolskim rynku pracy zajmują gorszą pozycję 

niż mężczyźni. Niższe wskaźniki zatrudnienia powodują wykluczenie społeczne kobiet. 

Wykluczenie cyfrowe. Dostęp do komputerów w szkołach jest zróżnicowany ze względu 

na miejsce zamieszkania, ale generalnie obejmuje prawie wszystkie szkoły. Udział procentowy 

szkół podstawowych z dostępem do Internetu w miastach w 2011 r. wynosił 96,74%, na wsi – 

92,92%. Dla gimnazjów wskaźnik ten jest niższy i wynosi odpowiednio – 85,41% i 77,17%.  

Dostępność komputerów z Internetem w szkołach nie jest zadowalająca. Nie zdiagnozowano 

bezpośredniej zależności między niskimi wskaźnikami komputeryzacji i wysoką skalą ubóstwa. 

Wykluczenie normatywne. Wykluczone normatywnie ze społeczeństwa są przede wszystkim 

osoby, które mają konflikt z prawem. W Wielkopolsce w 2012 r. policja wszczęła 950 860 

postępowań przygotowawczych, czyli o 3,1% mniej niż w okresie styczeń – grudzień 2011. 

Wykrywalność sprawców przestępstw zróżnicowana jest pod względem regionu. Najwyższa 

wykrywalność przestępców jest w podregionie leszczyńskim – 87,7%, najniższa w podregionie m. 

Poznań – 55,6%. Byli więźniowie koncentrują się w miastach. Blisko 2/3 rodzin, które otrzymały 

wsparcie pomocy społecznej z tego tytułu mieszka w mieście.  

Skala wykluczenia normatywnego z powodu uzależnienia jest mniejsza w Wielkopolsce niż na 

poziomie całego kraju. Podobnie jak w przypadku zwolnionych z zakładów karnych, zdecydowana 

większość osób z uzależnieniami mieszka w miastach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

występowanie wykluczenia normatywnego koreluje z występowaniem ubóstwa. Potwierdzają to 

przyznane świadczenia pomocy społecznej.  

Istotnym wnioskiem z badania jest to, że występuje współzależność poszczególnych typów 

wykluczenia, w szczególności ubóstwo (liczba rodzin na 1 tys. mieszkańców objętych 

pomocą społeczną z tytułu ubóstwa) jest skorelowane z wykluczeniem strukturalnym i 

cyfrowym – niskim wskaźnikiem komputeryzacji i wysokim odsetkiem dzieci przypadających na 1 

komputer z dostępem do Internetu, a także z niskimi wskaźnikami udziału w imprezach 

kulturalnych. Podobna, choć mniejsza zależność, występuje odnośnie stopy bezrobocia. 

Skuteczność pomocy w postaci świadczeń pieniężnych jest doraźna. Przyznanie pomocy materialnej 

- nawet wielokrotne - nie powoduje włączenia społecznego. Świadczenia pomocy społecznej dają 

szybki i nieodłożony w czasie efekt, ale nie jest on długofalowy. 
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Aktywność trzeciego sektora w Wielkopolsce koncentruje się na długofalowym przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu. Podejmowane działania, np. organizacja doradztwa i szkoleń mają na 

celu włączeniu osób wykluczonych do nurtu życia społecznego. 

Z punktu widzenia efektywności działań przeciw wykluczeniu społecznemu bardziej pożądane jest 

wsparcie grup docelowych poprzez wspieranie podmiotów III sektora z terenu gminy lub powiatu, 

które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu niż udzielanie świadczeń pieniężnych osobom 

wykluczonym. Działania podmiotów są kompleksowe i precyzyjnie dopasowane do potrzeb grup.  

Analizy socjologiczne pokazują, że dobrą praktyką jest przekazywanie działań przez samorządy 

organizacjom III sektora. Z punktu widzenia przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu pożądana 

jest aktywizacja środowisk lokalnych. Lokalni działacze najlepiej znają potrzeby mieszkańców, 

dlatego też są najskuteczniejsi w zaspokajaniu ich. Wynika to z faktu, że część osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym nie decyduje się na zgłoszenie po pomoc do OPS. Tym samym obraz 

wykluczenia społecznego, jakim dysponują pracownicy JST jest niepełny.   

W Wielkopolsce potencjał aplikowania różnych działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oceniono pozytywnie sądząc po niskiej liczbie odrzuconych z powodów formalnych 

wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL lub WRPO. 

Z przeprowadzonego badania (synteza badania ilościowego oraz analiza danych zastanych) wynika, 

iż w Wielkopolsce marginalizowane społecznie są podobne grupy co na poziomie kraju. 

Zaobserwowano również taką samą tendencję współwystępowania różnych typów ekskluzji 

społecznej. W przypadku wszystkich grup wykluczeniem, które uniemożliwia uczestnictwo w nurcie 

życia społecznego, jest marginalizacja materialna. Pozostałe typy wykluczenia (z wyjątkiem 

wykluczenia fizycznego, które zazwyczaj jest niezależne od statusu materialnego) należy traktować 

jako pochodne ekskluzji ekonomicznej, którą w głównej mierze determinuje brak zatrudnienia. Do 

grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa, czyli pozostających poza 

głównym nurtem życia społecznego, w woj. wielkopolskim należy zaliczyć: 

- osoby po 45 roku życia, 

- mieszkańcy wsi  

- młodzi bezrobotni, 

- bezrobotni bez kwalifikacji, 

- bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, 

- osoby niepełnosprawne, 

- starsi mieszkańcy wsi, 

- dzieci z rodzin wielodzietnych, 

- dzieci mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych. 

Pozostałymi grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce są: 

- bezrobotni z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

- osoby uzależnione od alkoholu, 

- osoby mieszkające daleko od ośrodków miejskich, 

- bezdomni, 

- osoby niemające dostępu do komputera i Internetu.  

Skala wszystkich rodzajów wykluczenia społecznego jest zróżnicowana wewnątrzregionalnie. 

Jednak należy podkreślić, że w północno – wschodniej części województwa występuje kumulacja 
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zagrożenia wszystkimi typami wykluczenia. Dlatego procesy zachodzące na tych obszarach 

wymagają szczególnej uwagi. 

1.4. Rekomendacje cząstkowe 

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Dlatego też przeciwdziałanie mu 

wymaga podjęcia kompleksowych działań. Z przeprowadzonych badań wynika, że bardzo istotnym 
czynnikiem wpływającym na marginalizację jest trudna sytuacja materialna. Nie musi to być 
ubóstwo, ale sytuacja, która uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym, np. osoba, która 
pracuje, ale jej zarobki pozwalają na życie na najniższym poziomie także jest osobą wykluczoną 
społecznie. W tym przypadku posiadanie zatrudnienia nie pozwoliło na włączenie w nurt życia 
społecznego. Kierując wsparcie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, należy 

mieć jednak na uwadze przede wszystkim problem bezrobocia. Ale działania nie powinny 
ograniczać się do aktywizacji zawodowej osób, które wypadły z rynku pracy czy osób, które nie 
mogą wejść na rynek pracy. 

Oprócz prowadzonych działań przeciw wykluczeniu społecznemu, z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców regionu pożądane są: 

 Podnoszenie kompetencji kadr poprzez skierowanie do nauczycieli kursów i szkoleń z 

zakresu efektywnego nauczania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie 

uczenia.  

 Pobudzanie aktywności w środowiskach lokalnych poprzez promocję i wsparcie działań 

lokalnych przedstawicieli III sektora.  

 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie osób chcących założyć 

NGO (przede wszystkim merytoryczna w postaci szkoleń, ale też pomoc finansowa). 

 Działania na rzecz młodych bezrobotnych - promocja aktywności gospodarczej, łatwiejszy 

dostęp do środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 Oferta szkoleniowa skierowana do osób pracujących na stanowiskach o niskiej jakości 
miejsc pracy. 

 Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie wprowadzania nowoczesnych/innowacyjnych 

rozwiązań. 

 Działania na rzecz osób po 45 roku życia pozostających na rynku pracy w celu wzmocnienia 

ich pozycji - działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie w 

połączeniu z doradztwem zawodowym oraz działania prozdrowotne. 

 Profilaktyka zdrowotna. 

 Organizacja czasu wolnego osobom w wieku poprodukcyjnym, które nie są zagrożone 

wykluczeniem materialnym – działania aktywizujące społecznie, np. wolontariat, 

uniwersytet III wieku. 

 Wprowadzenie doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum, utrzymywanie regularnych 

kontaktów szkoły z przedsiębiorcami. 

 Promocja aktywności gospodarczej, łatwiejszy dostęp do środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej dla młodych osób kończących naukę na studiach wyższych lub w 

szkołach zawodowych. 

 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Podmiotem, który powinien podjąć się promocji jest samorząd na poziomie województwa. 

Podniesie to prestiż działań i wzmocni społeczny odbiór. 
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 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 

Wielkopolsce. 

 Wsparcie psychologiczne dla osób, które pracują z osobami wykluczonymi społecznie. 

 Popularyzacja opieki nad osobami starszymi w ramach wspólnot lokalnych, grup 

sąsiedzkich – podniesienie społecznej świadomości na temat kapitału społecznego. 

 Uaktywnienie polityki społecznej wobec starszych osób mieszkających na wsi. 

 Działania mające na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ 

wykluczonych społecznie ze środowiskiem lokalnym. 

 Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze potrzeb osób zmarginalizowanych w celu 

aktywizacji nieformalnych strumieni wsparcia. 

 Wsparcie infrastruktury opiekuńczej osób zależnych. 

W kontekście potrzeb mieszkańców Wielkopolski szczególnie uzasadnione jest wspieranie 

samorządów na poziomie gmin, ponieważ ich wiedza na temat osób wykluczonych/ zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i możliwość dotarcia do nich jest kluczowa w procesie przeciwdziałania 

marginalizacji społecznej. 

Uzasadnione jest także wsparcie organizacji III sektora, które efektywnie przeciwdziałają 

wykluczeniu społecznemu. Wsparcie powinno być kierowane do organizacji, które mają 

doświadczenie w realizacji zadań z danego obszaru, a ich działania wcześniej zostały ocenione jako 

efektywne. Rozwiązaniem, które przynosi dobre rezultaty jest zlecanie zadań organizacjom 

pozarządowym przez samorządy po rozpoznaniu charakteru problemu i możliwości poszczególnych 

NGO. Organizacje III sektora, które podchodzą profesjonalnie do realizacji swoich celów 

statutowych efektywnie wywiązują się z zadań zleconych przez samorządy (szczegółowa analiza III 

sektora została zaprezentowana w Module 2). Organizacje III sektora są wyspecjalizowane w 

działaniach na rzecz konkretnych grup, np. osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele środowiska 

naukowego wypowiadają się pozytywnie na temat realizacji zadań przez organizacje pozarządowe 

działające w obszarze społecznym: „skierowane są do konkretnych kategorii, z konkretnymi 

potrzebami i one (organizacje III sektora) są otwarte na ciągłe diagnozowanie potrzeb dla danej 

kategorii czy w danej dzielnicy dlatego funkcjonują bardzo dobrze”100. Jednak problematyczna w 

tym obszarze jest niechęć JST do współpracy z organizacjami III sektora. Przyczyną w tym 

obszarze może być niewystarczająca z punktu widzenia JST jakość i ilość usług oferowanych przez 

organizacje III sektora Z panelu ekspertów wynika, że obecność instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego jest pożądana w dziedzinach, gdzie działania samorządu są poważnie zagrożone 

nieefektywnością. Jednym z takich obszarów jest starzenie się społeczeństwa (do zadań, które 

powinny być realizowane przez organizacje III sektora należy organizacja czasu wolnego osobom 

starszym oraz działania na rzecz aktywizacji społecznej) czy istnienie osób zależnych (organizacja 

opieki instytucjonalnej). Samorządy nigdy nie zajmowały się tymi obszarami i ich działania nie 

będą efektywne. Dlatego zalecane jest przekazanie tych zadań III sektorowi, bowiem wymagają 

one dużych kompetencji. Jeżeli samorząd przekazuje III sektorowi obszar, który wcześniej nie leżał 

w granicach jego kompetencji, to nie występuje konflikt na linii JST - organizacje III sektora. 

Przeprowadzona diagnoza pokazała, iż występują obszary niedostatecznie zbadane. Z punktu 

widzenia diagnozy skali, przyczyn i przejawów wykluczenia społecznego w woj. wielkopolskim 

warto przeprowadzić następujące badania: 

                                                 

 

 
100 FGI z naukowcami. 
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 badanie polaryzacji regionu w kontekście: m. Poznań jako ośrodek dominujący w woj. 

wielkopolskim, 

 kompleksowa diagnoza skali wykluczenia cyfrowego w woj. wielkopolskim, 

 badanie przestrzennego rozmieszczenia niepełnosprawności, 

 badanie potencjału zatrudnieniowego osób niepełnosprawnych, 

 diagnoza sytuacji osób odmiennego pochodzenia etnicznego i narodowości na obszarze 

Wielkopolski, 

 badanie współwystępowania potencjału aplikowania o fundusze zewnętrzne i zagrożenia 

wykluczeniem materialnym, 

 diagnoza potrzeb lokalnego rynku pracy, 

 diagnoza potrzeb osób, które za 20 lat będą w wieku poprodukcyjnym. 
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Moduł 2. Diagnoza aktywności obywatelskiej  

2.1. Problemy badawcze

Stan obecny 

13. Jaki jest obecnie poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu w instytucjach społeczeństwa 
obywatelskiego? Jakie są tego rezultaty dla rozwoju regionu?  

13a. Jakie są nowe formy instytucjonalne i pozainstytucjonalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? 

14. Jaki jest poziom aktywności mieszkańców regionu na płaszczyźnie ekonomii społecznej101, zwłaszcza w 
zakresie przedsiębiorczości społecznej? Jakie są rezultaty zaangażowania się mieszkańców Wielkopolski w 
działania związane z ekonomia społeczną, służące rozwojowi regionu102? 

14b. Jak ocenić można obecny poziom zainteresowania ideą ekonomii społecznej oraz jakie czynniki i 
uwarunkowania mają tutaj znaczenie? 

 

15. Jakie aktualnie grupy społeczne w regionie korzystają z działań podejmowanych na płaszczyźnie ekonomii 
społecznej? Jaki jest ich zakres (liczebność, struktura, rodzaj oferty, z której korzystają)103? 

16. Jakie aktualne problemy mieszkańców regionu mogłyby zostać rozwiązane poprzez rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem potencjału i zdiagnozowanych barier rozwoju? 

17. Jakie aktualne problemy mieszkańców regionu mogłyby zostać rozwiązane poprzez działania na 
płaszczyźnie ekonomii społecznej? 

17b. Jakie można wskazać nowe formy rozwoju ekonomii społecznej (m.in. na podstawie doświadczeń innych 

krajów)? 

17a. Jakie można wskazać bariery hamujące  rozwój instytucji ekonomii społecznej oraz sposoby ich 
przezwyciężenia? 

Uwarunkowania (bariery, stymulatory) 

18. Jakie są uwarunkowania realizacji w Wielkopolsce celów Strategii Europa 2020 w zakresie stymulowania 
włączenia społecznego (rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego  oraz rozwoju inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej)? Co będzie wpływało i kształtowało na skalę zjawiska włączenia społecznego do 2020 
r.? 

19. W jaki sposób i w jakim zakresie przemiany demograficzne wpływają i wpływać będą na procesy włączania 
społecznego do roku 2020? 

20. Jaki jest potencjał regionu (strukturalny, społeczny, kulturowy) w kontekście aktywowania (aplikowania) 

różnych działań dotyczących włączenia społecznego? 

Podejmowane działania 

21. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową na szczeblu województwa, w 
celu stymulowania procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 
rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności i 
efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu) Dlaczego? 

22. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową w celu stymulowania 
procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój inicjatyw z 
zakresu ekonomii społecznej)? Jak to wygląda na poziomie gmin, powiatów i podregionów? Czy te działania 

                                                 

 

 
101 Wg informacji wstępnych uzyskanych z ROPS, w odniesieniu do ekonomii społecznej – jest to obszar, który ma już 

sprecyzowane kierunki interwencji – określone w  Regionalnym Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej (w najbliższym 

czasie będą organizowane konsultacje międzyresortowe). RPDES jest spójny zarówno z projektem Strategii Rozwoju 

Województwa Wlkp. z Krajowym Planem Działania na Rzecz Ekonomii Społecznej, który ma  być podstawowym dokumentem 

dla MRR w zakresie planowania polityki wsparcia ekonomii społecznej. Wszystkie dokumenty są spójne ze Strategią Długofalową 

Rozwoju Kraju, strategiami horyzontalnymi, oraz Strategią Europa 2020. Wg ROPS, w ramach Regionalnego Planu Działań na 
Rzecz Ekonomii Społecznej przewidziane są działania, które powinny być finansowane w ramach WRPO (w związku z nowym 

mechanizmem dystrybuowania środków z EFS) 
102 Jeżeli chodzi o informacje na temat osób pracujących/uczestniczących w działaniach podmiotów ekonomii społecznej to 

ROPS może je uzyskać z systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej. Prosimy jednakże o analizę kontekstową dotyczącą 

znaczenia tego zaangażowania dla rozwoju regionu. 
103 Wg ROPS, tym zakresie informacje zbierane są w ramach systemu monitoringu sektora ekonomii społeczne. 
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są wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form 
sprzyjających włączeniu społecznemu)  Dlaczego? 

22a. Czy działania podejmowane przez JST na poziomie gminy i powiatu są skoordynowane z działania 
podejmowanymi na poziomie wojewódzkim? 

23. Jakie działania są podejmowane w regionie przez instytucje tzw. „trzeciego sektora”, w celu stymulowania 
procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój inicjatyw z 
zakresu ekonomii społecznej)? Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności 
dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu) Dlaczego? 

23a. Jakie można wskazać sposoby wspierania pozainstytucjonalnych form społeczeństwa obywatelskiego? 

Nowe zadania 

24. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje aktywujące i stwarzające warunki dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego - bezpośrednio lub pośrednio – aby lepiej odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców Wielkopolski i osiągnąć cele wyznaczone przez Strategię Europa 2020?  

25. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje działające w sektorze ekonomii społecznej, 
aby lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców Wielkopolski i osiągać cele wyznaczone w tym zakresie 
przez Strategię Europa 2020? 

26. Jakie typy instytucji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej powinny być wspierane, ponieważ robią (lub mogą robić) to najskuteczniej w 
odniesieniu do potrzeb mieszkańców regionu oraz wyzwań systemowych województwa?104 

2.2. Wyniki badania 

13. Jaki jest obecnie poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu w instytucjach społeczeństwa 
obywatelskiego? Jakie są tego rezultaty dla rozwoju regionu?  

2.2.1. Diagnoza aktywności obywatelskiej  

W roku 2010 na terenie województwa wielkopolskiego działało 7,4 tysiąca fundacji, stowarzyszeń  

i innych podmiotów sektora non-profit105. Analiza zmian w tym zakresie przeprowadzona została  

w raporcie Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu106: „na 

przestrzeni lat 2008–2010 można zaobserwować tendencję do zwiększenia się liczby tych 

podmiotów. Przyjmując za podstawę liczbę organizacji w 2008 roku (100%), w całej Polsce wzrost 

do 2010 roku wyniósł 106% zaś w samym wielkopolskim aż 112%. Odpowiednio dla organizacji 

pożytku publicznego jest to 118% i 125%, dla fundacji 122% i 125%, zaś dla stowarzyszeń 105%  

i 111%. Wzrost liczby organizacji pozarządowych w województwie wielkopolskim również zwraca 

uwagę, gdy uwzględnimy liczbę ludności (wskaźnik liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. 

mieszkańców). O ile na poziomie całej Polski wzrost wyniósł z 18,5 do 19,5, o tyle w przypadku 

Wielkopolski był to wzrost z 19,4 do 21,5”. 

Większość organizacji w Polsce działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i hobby. Brak jest  

w tym zakresie danych tylko dla woj. wielkopolskiego.  

                                                 

 

 
104 W obszarze ES istnieje pewien zamknięty katalog podmiotów realizujących kompleksowe spektrum działań, dobrze by 

wiedzieć, czy któryś z nich powinniśmy w sposób szczególny rozwijać. 
105 Źródło: BDL, GUS 
106 Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, PSDB dla ROPS Poznań, 2012 
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Wykres 2.1. Dziedziny działalności polskich organizacji pozarządowych 

Sport, turystyka, rekreacja, 

hobby

Kulturai sztuka

Edukacja i wychowanie

Ochrona zdrowia

Usługi socjalne, pomoc 

społeczna, humanitarna, 

ratownictwo

Rozwój lokalny w wymiarze 

społecznym i ekonomicznym

Pozostała działalność

6%

5%

14%

Dziedziny działalności polskich organizacji 

pozarządowych

38%

17%

14%

6%

 

Źródło: Polskie organizacje pozarządowe 2012. Klon/Jawor 2013 r. 

Ich zasięg działania obejmuje najczęściej teren gminy lub powiatu.  

Wykres 2.2. Zasięg terytorialny działań organizacji w Wielkopolsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL 

Odwołując się danych GUS (REGON) można stwierdzić, że Wielkopolska przoduje w liczbie 

zarejestrowanych Ochotniczych Straży Pożarnych (średnia dla Polski w 2011 roku to 1006 

podmiotów, a w Wielkopolsce to 1802 podmioty). Druga forma aktywności, w której przoduje 

Wielkopolska, to organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego. W 2011 roku średnio na 10 

tys. mieszkańców były w Polsce 404 takie organizacje, a w Wielkopolsce aż 763. Także średnia 

liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców jest w regionie większa (31) niż w całej 

Polsce (29,9).  

Inne wyniki prezentowane w cytowanym już raporcie „Przejawy obywatelskości…” pokazują, że 

Wielkopolanie preferują zorganizowane formy aktywności społecznej (fundacje, stowarzyszenia, 

kluby itp.). Świadczy o tym np. odsetek osób zrzeszonych: „badanie ilościowe przeprowadzone na 

reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa wielkopolskiego pokazuje, że w tym regionie 
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sąsiedztwo 

11% 

gmina 
30% 

powiat 
24% 

województwo 
16% 

cały kraj 
14% 

wykracza poza 
granice kraju 

5% 

 WIELKOPOLSKA 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 168 

aż 36% mieszkańców deklaruje zrzeszanie się w dowolnej formie organizacyjnej. Wskaźnik dla 

Polski wynosi 15%”. 

Powyższe badanie dotyczyło także wolontariatu. Zarówno w opinii NGO, jak i samorządów 

funkcjonuje on w Wielkopolsce słabo. Przedstawiciele wielkopolskiego III sektora dostrzegają 

regres wolontariatu. Częściową odpowiedzialność za niską aktywność wolontariuszy ponoszą ich 

zdaniem same organizacje pozarządowe, które zaniedbały pozyskiwanie i współpracę  

z wolontariuszami z powodu zatrudniania pracowników i współpracowników dzięki otrzymywaniu 

finansowego wsparcia. Ponadto wolontariat stał się sposobem na zdobycie doświadczenia 

możliwego do wpisania w CV, a zatem wolontariusze zgłaszają się sami – bez specjalnego 

zaangażowania NGO. Taką tezę potwierdzają opinie przedstawicieli władz samorządowych. 

Przyczyn niskiego poziomu zaangażowania wolontariuszy, obok ogólnego braku zainteresowania 

aktywnością obywatelską, upatrują oni w braku atrakcyjnych ofert ze strony organizacji 

pozarządowych. Z reprezentatywnych badań przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa 

wielkopolskiego wynika, że 8% Wielkopolan świadczyło pracę w ramach wolontariatu. Jednocześnie 

jednak 1/3 badanych zadeklarowała wykonywanie nieodpłatnej pracy na rzecz osób niebędących 

rodziną ani przyjaciółmi. Można zatem przypuszczać, że mieszkańcy Wielkopolski za wolontariat 

uznają jedynie jako systematyczne zaangażowanie, a nie sporadyczną pomoc.  

Wykres 2.3. Odsetek osób deklarujących wykonywanie nieodpłatnej pracy oraz pracy 

wolontariusza 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, PSDB 

dla ROPS Poznań, 2012 

Wykonywanie nieodpłatnej pracy częściej deklarowali mężczyźni (58% wszystkich deklarujących 

wykonywanie nieodpłatnej pracy), choć statystycznie udział kobiet i mężczyzn wśród wolontariuszy 

jest taki sam. Wykonywanie nieodpłatnej pracy nie jest zróżnicowane ze względu na wiek, 

natomiast wolontariuszami częściej zostają ludzie do 30 roku życia (przede wszystkim studenci). 

Może to być związane z faktem, że wpisanie wolontariatu do CV jest atrakcyjne dla tej grupy. 

Wśród osób po 60 roku życia wolontariusze stanowią 2,8%. Częściej aktywnością wykazywały się 

osoby z wykształceniem wyższym. Badanie nie ukazało różnic ze względu na miejsce zamieszkanie 

(miasto, wieś oraz różne podregiony).  

Wielkopolanie wykonywali nieodpłatną pracę (w tym jako wolontariusze) głównie na rzecz 

organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), ale też na rzecz instytucji publicznych 

(szpitale, świetlice, szkoły, domy pomocy społecznej). Znaczący odsetek - 27% - osób 

wykonujących nieodpłatną pracę robi to na rzecz swoich sąsiadów lub znajomych. 
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Wykres 2.4. Wykonywanie nieodpłatnej pracy w województwie wielkopolskim 

 

Źródło: Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, PSDB dla ROPS Poznań, 2012 

W świetle przedstawionych powyżej wyników badań i wskaźników dotyczących aktywności 

obywatelskiej większe niż przeciętnie w Polsce zaangażowanie Wielkopolan należy uznać za 

potencjał regionu. Działania poszczególnych osób i podmiotów, w których aktywności angażują się 

oni uzupełniają działania samorządów różnych szczebli.  

 

13a. Jakie są nowe formy instytucjonalne i pozainstytucjonalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? 

Według socjologa Clausa Offe107 nowe ruchy społeczne koncentrują się na walce w specyficznym 

dla siebie obszarze. Wywodzą się zatem z kontestacji zastanej sytuacji. Mogą przybierać bardzo 

zróżnicowane formy organizacyjne, od grup nieformalnych i stowarzyszeń po ponadnarodowe sieci.  

Rozwój nowych form instytucjonalnych, a w szczególności pozainstytucjonalnych, w których 

obywatele mogą aktywnie działać, związany jest ze wzrostem możliwości komunikowania się.  

Według autorów raportu Diagnoza Społeczna 2011108 w ostatnich latach odnotować można duży 

przyrost gospodarstw domowych posiadających komputer i telefon komórkowy. Dla większości 

Polaków telefon komórkowy jest narzędziem codziennego użytku. Obecnie telefon komórkowy 

posiada ponad 80% osób powyżej 16 roku życia. Ponad połowa gospodarstw posiada komputer 

stacjonarny. Natomiast laptop, notebook lub tablet jest w 38% gospodarstw domowych. Rośnie 

liczba gospodarstw domowych posiadających płatną telewizję satelitarną lub kablową.  

Badania NetTrack prowadzone przez firmę Millward Brown SMG/KRC pokazują, że stale rośnie 

liczba mieszkańców wsi korzystających z komputera i Internetu. Obecnie w skali kraju w sieci jest 

16,7 mln Polaków.  

W roku 2011 dostępem do Internetu dysponowało 52% gospodarstw domowych na wsi, zaś  

w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 73%. W skali kraju widać jednak zróżnicowanie  

                                                 

 

 
107 Claus Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: Jerzy Szczupaczyński (oprac.), Władza i społeczeństwo: Antologia 

tekstów z socjologii polityki, Warszawa, 1995 r. 
108 Raport Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, 2011 r., s. 
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w zakresie dostępu do Internetu w poszczególnych województwach. Na podstawie danych Diagnozy 

Społecznej 2011, można określić, iż w 2011 roku najwięcej gospodarstw z dostępem do Internetu 

znajdowało się w województwach małopolskim i wielkopolskim.  

Mapa 2.1. Procent gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w województwach 

 
Źródło: UNDP Polska Projekt Internet na wsi – wykluczeni cyfrowo? na podstawie Raport Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i 

jakość życia Polaków 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, 2011 r., s. 303 

Dostępność Internetu na wsi zbliżyła się znacząco do poziomu małych i średnich miast, gdzie 

wynosi ona od 61 do 65%. Różnice w dostępności do innych technologii komunikacyjnych (telefonia 

komórkowa, telewizja satelitarna) również się zacierają, gdyż wyraźnie obniża się cenowy próg 

dostępu do nich. Dodatkową „rewolucją” jest cyfryzacja – wprowadzenie naziemnej telewizji 

cyfrowej. Wg badań Nielsen Audience Measurement109 w 2012 udział gospodarstw z telewizją 

naziemną wzrósł, a telewizja kablowa i satelitarna zanotowały spadek. Zjawisko takie miało miejsce 

po raz pierwszy od 2009 roku.  Na obecnym etapie trudno ocenić jego wpływ na kwestie objęte 

badaniem.  

Rośnie znaczenie serwisów społecznościowych. Blisko połowa z użytkowników Internetu (44,4%) 

deklaruje, że codziennie korzysta z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Myspace czy 

Nasza Klasa, a niemal co trzeci ankietowany przyznaje, że codziennie spędza czas na portalach 

wideo typu YouTube. Media społecznościowe stają się esencją interaktywności. Dziś już „nie 

wystarczy mówić, teraz trzeba rozmawiać, nie wystarczy ogłaszać, teraz trzeba słuchać, nie 

wystarczy pokazywać, teraz trzeba angażować a na dodatek przejmować się każdym z osobna 

                                                 

 

 
109 Ponad 84 proc. odbiorców telewizji naziemnej ma DVB-T, E. Rutkowska, 2013, dostępny:  

http://www.press.pl/newsy/telewizja/pokaz/41772,Ponad-84-proc_-odbiorcow-telewizji-naziemnej-ma-DVB-T (10.09.2013 r.) 
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(zamiast mówić do wszystkich na raz) i podlegać weryfikacji 24h na dobę”110. Media 

społecznościowe wymagają więc innej komunikacji i nowego poziomu zaangażowania. Internet 

działa bez przerwy, dając możliwość komunikowania się w czasie rzeczywistym. Jednakże z uwagi 

na znaczenie jakie odgrywa Internet w różnych sferach życia, a także dla przemian społeczno-

gospodarczych właśnie Internet postrzegany jest jako główne narzędzie technologii informacyjno-

komunikacyjnej (TIK). 

Popularnymi formami komunikowania czy wyrażania siebie w sieci są blogi oraz strony www. To już 

nie domena firm, ale także osób prywatnych, które - używając tych dwóch narzędzi – opowiadają  

o swoich pasjach, problemach. Co ważne, to także sposób na dzielenie się wiedzą, np. mam 

problem – opowiem jak go rozwiązałem, jestem specjalistą w jakiejś dziedzinie – podzielę się moim 

doświadczeniem. 

Według autorów Raportu Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce111 wraz  

z upowszechnieniem TIK sama dostępność sprzętu i fakt korzystania przestają różnicować obszary 

wiejskie od miasta i terenów obszarów zurbanizowanych. Znacznie większe różnice na linii miasto – 

wieś ujawniają się pomiędzy użytkownikami, którzy mają odpowiednie kompetencje i potrafią użyć 

technologii w sposób przynoszący korzyści i poprawiający ich sytuację życiową, a tymi, którzy ich 

nie posiadają, dla których komputery i Internet to przede wszystkim źródło rozrywki.  Jak obrazuje 

rysunek 2.1, mieszkańcy miast częściej korzystają z niego właśnie w pierwszy wymieniony sposób. 

Wspólnym elementem dla obu grup jest jednak to, że Internet staje się naturalnym środowiskiem 

rozwijania pasji, zdobywania informacji i wiedzy, poszerzania zainteresowań, ale i kontaktu  

z przyjaciółmi czy po prostu spędzania wolnego czasu. 

 

                                                 

 

 
110 Raport Social Media Manual 2010, Interactive Research Center   
111 Raport Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – Raport Otwarcia, (2011) Narodowy Instytut 

Audiowizualny   
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Rysunek 2.1. Sposób wykorzystania Internetu na wsi i w mieście112

 

 

Źródło: UNDP Polska Projekt Internet na wsi – wykluczeni cyfrowo? na podstawie GUS Mały Rocznik Statystyczny 2011 str. 305 

                                                 

 

 
112 Wyjaśnienia dotyczące legendy: przedstawione ikony symbolizują odpowiednio (miasto – od góry, wieś – od dołu): wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej; udział w czatach, forach 

dyskusyjnych itp.; wyszukiwanie informacji o towarach i usługach; zakup towarów i usług; słuchanie radia, oglądanie TV przez Internet; czytanie online, pobieranie plików z gazetami lub 

czasopismami; wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia; korzystanie z usług bankowych; korzystanie z usług administracji publicznej. 
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Dlatego jako pozainstytucjonalne formy aktywności obywatelskiej Wielkopolan należy uznać 

wszystkie inicjatywy, które organizowane są przez Internet i w Internecie. Przy czym miarą 

zaangażowanie nie może być liczba tzw. „lajków”113 na Facebooku (bo czynność ta nie oznacza 

jeszcze zaangażowania), ale raczej już liczba osób, które wymieniają się uwagami na forum 

skupionym wokół własnych zainteresowań itp. Trudnością w oszacowaniu skali jest fakt, że 

zainteresowania czy pasje często nie mają wymiaru regionalnego – dlatego, np. nie da się łatwo 

określić, ilu z nich pochodzi z obszaru Wielkopolski.  

Z punktu widzenia aktywności obywatelskiej szczególnie cenne są inicjatywy, które organizowane 

są przez Internet i za jego pośrednictwem, ale które wymuszają aktywność w realnym świecie. 

Jednocześnie nie są one sformalizowane w ramach dostępnych form prawnych, choć posiadają np. 

swoje regulaminy. Takie inicjatywy to m.in. kooperatywy spożywcze (np. Poznańska Kooperatywa 

Spożywcza), grupy samopomocowe (np. grupa wsparcia dla osób jąkających się), wymiana ubrań, 

butów i dodatków (np. Babi Targ). Podobny charakter mają ruchy miejskie – oddolne inicjatywy, 

organizowane przez grupy osób niezadowolonych z wyglądu swojego najbliższego otoczenia. Warto 

zauważyć także te inicjatywy, które angażują ludzi do korzystania ze wspólnej przestrzeni, np. 

pikniki na placu Asnyka w Poznaniu. Spotkania takie skupiają ludzi niezależnie od ich innych cech, 

które potencjalnie mogłyby prowadzić do podziałów (np. poglądów politycznych).  

Aktywność obywatelska to także zaangażowanie w działania samorządu. Z danych zebranych  

w ramach badania Przejawy obywatelskości… wynika, iż w roku 2012 12% badanych uczestniczyło 

w tworzeniu lokalnych dokumentów strategicznych, a 10% w tworzeniu lokalnych programów 

specjalnych (jak, np. lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych). Uczestnictwo  

w konsultacjach społecznych zadeklarowało 7% badanych, nieco mniejszy odsetek (6%) 

zadeklarował również uczestnictwo w konsultacjach dotyczących budżetu gminy lub miasta.  

W posiedzeniu Rady Miasta lub Gminy wzięło udział 6,5% mieszkańców Wielkopolski. 

Zdecydowanie częściej (17%) Wielkopolanie brali udział spotkaniach wspólnot mieszkaniowych oraz 

rad osiedli.  

Pozainstytucjonalną formą związaną z zaangażowaniem w działania samorządu są inicjatywy na 

rzecz organizacji referendów w sprawie odwołania władz. Według danych Państwowej Komisji 

Wyborczej (stan na 10.09.2013) w całej Polsce odbyło się już 87 referendów w trakcie obecnej 

kadencji, z czego 8 w Wielkopolsce. Jest to bez wątpienia forma aktywności mieszkańców 

wykorzystywana zdecydowanie częściej niż wcześnie (np. w 2011 r. nie było żadnego referendum). 

 

14. Jaki jest poziom aktywności mieszkańców regionu na płaszczyźnie ekonomii społecznej, zwłaszcza  
w zakresie przedsiębiorczości społecznej? Jakie są rezultaty zaangażowania się mieszkańców Wielkopolski  
w działania związane z ekonomia społeczną, służące rozwojowi regionu? 

15. Jakie aktualnie grupy społeczne w regionie korzystają z działań podejmowanych na płaszczyźnie 
ekonomii społecznej? Jaki jest ich zakres (liczebność, struktura, rodzaj oferty, z której korzystają)? 

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 

(RPRES) dostarcza szczegółowych informacji nt. kondycji sektora ekonomii społecznej w regionie. 

Wylicza on, że w IV kwartale 2012 roku na terenie województwa działało: 

 9 Zakładów Aktywności Zawodowej,  

 69 spółdzielni socjalnych,  

                                                 

 

 
113 „lajk” od ang. „I like it” – pol. “Lubię to” 
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 270 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą,  

 84 Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

 22 Centrów Integracji Społecznej,  

 20 Klubów Integracji Społecznej,  

 23 spółdzielni inwalidów, 

 1 spółka non-profit (dokładna liczba nie jest znana), 

 spółdzielnie pracy (brak danych na temat liczby)114.  

W sumie jest to 485 podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ze środków EFS wsparto dotychczas 

funkcjonowanie 361 podmiotów115. W badaniu pilotażowym (86 podmiotów) stwierdzono, iż: 

 ponad połowa PES-ów biorących udział w badaniu założona została ponad 10 lat temu,  

a 20% posiada staż ponad 20-letni,  

 35% deklaruje prowadzenie działalności komercyjnej, z czego przeważa (80%) działalność 

o charakterze usługowym,  

 66% działa na terenie miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców (w porównaniu do ok. 

30% w innych kategoriach wielkości miejscowości),  

 przychody 50% instytucji nie przekroczyły 43 000 zł, 

 63% otrzymało w zeszłym roku wsparcie od administracji samorządowej (w formie dotacji, 

powierzenia realizacji zadania publicznego z obszaru pożytku publicznego, udostępnianie 

lokalu, budynku lub działki pod działalność, współpraca przy realizacji wspólnych 

przedsięwzięć), 

 głównymi pracownikami są osoby powyżej 50 roku życia. Udział innych grup wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem wśród pracowników prezentuje poniższy wykres. 

                                                 

 

 
114 Typy PES omówiono szczegółowo w module 6.  
115 Załączniki do Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2012 roku. 
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Wykres 2.5. Udział grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem wśród pracowników PES 

 

Źródło: Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020. 

System wsparcia ekonomii społecznej na terenie Wielkopolski obejmuje ROPS, Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Pomocy i Integracji 

Społecznej, Instytucje Rynku Pracy oraz instytucje finansowe.  

35% PES, które wzięły udział w badaniu Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  

w Wielkopolsce deklaruje prowadzenie działalności komercyjnej, do której należy działalność 

usługowa, handlowa lub produkcyjna. Prowadzenie tego rodzaju działalności deklarują przede 

wszystkim podmioty ze stażem funkcjonowania na rynku do 2 lat (71%), co może wskazywać, że 

są to podmioty powstałe w wyniku wsparcia EFS.  

Ponad połowa badanych PES znajduje się na wsi (30%) oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców 

(24%).  

Świadczy to o możliwości dużej reprezentacji interesów społecznych i możliwości zaspokajania 

potrzeb mieszkańców z małych miejscowości. Pozwala to również na lepsze rozpoznanie 

rzeczywistych problemów społecznych w małych społecznościach, które zazwyczaj są 

minimalizowane lub pomijane (m.in. z powodu nieznajomości ich i specyfiki danej społeczności 

lokalnej) na szczeblu województwa lub z perspektywy miasta Poznania. Istnienie dużej liczby 

podmiotów ekonomii społecznej w niewielkich miejscowościach jest szansą na rozwój kapitału 

społecznego na poziomie lokalnych społeczności. 

PES prowadzą działalność usługową w obszarze: 

 prac remontowo-budowlanych oraz porządkowych (usługi ogrodnicze, utrzymywanie 

czystości, prace montażowe, elektromontażowe i konfekcjonowanie, ogólne prace 

budowlano-remontowe oraz usuwanie awarii wody i prace wodociągowe),  

 usług związanych z obsługą eventów (usługi edukacyjne lub szkoleniowe, usługi hotelarskie, 

organizowanie spotkań, wynajem sali widowiskowej, ośrodków rekreacji, catering, usługi  

z zakresu rozrywki, usługi z zakresu kultury),  

 usług poligraficzno–promocyjnych i biurowych (pakowanie, usługi poligraficzne, składanie 

kartoników, profesjonalne niszczenie dokumentów oraz produkcja kartek okolicznościowych  

i gadżetów),  

402 

468 

177 

46 

33 

2 

15 

399 

323 

111 

89 

68 

38 

1 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Osoby powyżej 50 roku yżcia

Osoby posiadające orzeczenie o
niepelnosprawności

Osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez
doświadczenia zawodowego

Osoby będące wcześniej długotrwale
bezrobotne

Osoby poniżej 25 roku życia

Osoby samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

Osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności

mężczyźni kobiety



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 176 

 usług powiązanych z działalnością produkcyjną i obróbką materiałów (usługi tokarsko–

ślusarskie, przerób uszlachetniony, produkcję szczotek technicznych wg zamówień i inne 

usługi produkcyjne); usługi odzieżowe i galanteryjne (usługi krawieckie, szycie, usługi 

pralnicze, produkcję odzieży z materiałów własnych lub powierzonych, a także podklejanie 

torebek),  

 usług pozostałych (usługi opiekuńcze, transport towarów lub przewóz osób, wypożyczanie 

sprzętu turystycznego, sprzedaż towarów z drugiej ręki, oprawianie obrazów, uprawa działek 

rolniczych na potrzeby własne).  

W ramach działalności produkcyjnej powstają: artykuły promocyjno–reklamowe, artykuły „dla 

domu”, produkty artystyczne i ozdoby, odzież i tekstylia oraz galanteria, a także artykuły dla 

artystów i malarzy. Wyżej wymienione obszary działalności usługowej i produkcyjnej są to zatem 

te, w ramach których Wielkopolanie mogą korzystać z usług PES.  

Odbiorcami działań PES są głownie osoby wykluczone społecznie lub zagrożone nim. Prowadzenie 

działalności na rzecz tych grup deklaruje 60% instytucji, 30% nie podejmuje tego typu działań,  

a 11% przyznaje, że nie wie lub trudno stwierdzić. Aktywności na rzecz ww. grup to: realizacja 

projektów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, szkolenia  

i warsztaty dla uczestników podnoszące ich kompetencje zawodowe, imprezy integracyjne/zajęcia 

w zakresie integracji, terapia zajęciowa, akcje miejskie, festiwale, obchody dni, imprezy 

okolicznościowe, imprezy sportowe, zajęcia taneczne, doradztwo, konsultacje, organizacja 

wycieczek, praktyki w spółdzielniach socjalnych, organizacja paczek świątecznych, realizacja 

projektów na rzecz osób wykluczonych, przeglądy twórczości, imprezy artystyczne.  

Z działań 57% PES może korzystać społeczność lokalna. Aż 1/3 deklaruje, że nie prowadzi działań 

na rzecz tej grupy odbiorców. Oznacza to, że działają wyłącznie dla swoich członków/uczestników 

zajęć.     

Wykres 2.6. Odsetek PES prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnej 

 

Źródło: Kondycja społeczno - ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Poznań 2012r.  

Działalność ta polega na organizowaniu imprez integracyjnych i kulturalnych, takich jak: festyny  

i wyjazdy integracyjne, kiermasze i wystawy prac, imprezy sportowe, konkursy związane  

z promowaniem aktywności fizycznej, organizowanie przedstawień, warsztaty dla mieszkańców, 

akcje społecznie użyteczne (zbieranie zakrętek plastikowych na wózek inwalidzki, zbieranie  

i segregacja śmieci oraz inne prace porządkowe). PES pomagają także osobom niepełnosprawnym 
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oraz starszym wypełniać dokumenty, prowadzą dla nich prezentacje i bezpłatne pokazy 

kosmetyczne, promują zdrowy stylu życia.  

Średnie zatrudnienie w PES wynosi ok. 26 osób. Przy liczbie podmiotów 485 daje to ok. 12 610 

osób zatrudnionych w tego rodzaju podmiotach.  

 

14b. Jak ocenić można obecny poziom zainteresowania ideą ekonomii społecznej oraz jakie czynniki i 
uwarunkowania mają tutaj znaczenie? 

W badaniu Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce określono wartości 

wskaźnika monitorującego zaangażowanie wspólnot lokalnych na rzecz PES. Jest to odsetek PES, 

które otrzymały wsparcie różnych jednostek lokalnych. Wysokość tego wskaźnika w roku 2011 dla 

poszczególnych rodzajów wsparcia wyniosła: wsparcie od osób fizycznych (36%); wsparcie od 

administracji samorządowej (62,8%); wsparcie od organizacji pozarządowych (31,4%); wsparcie 

od przedsiębiorstw (37,2%). 

Kolejny wskaźnik także monitorujący zaangażowanie, to odsetek wskazań ocen ważnych i bardzo 

ważnych współpracy podejmowanej przez PES z różnymi podmiotami. Jego wartości w roku 2011 

wynosiły:  

 dla współpracy z JST, 61,5% ocen bardzo ważnych, 20,5% ocen ważnych,  

 dla współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 36,5% ocen bardzo 

ważnych, 57,6% ocen ważnych,  

 dla współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, 12,5% ocen bardzo ważnych, 62,5% 

ocen ważnych,  

 dla współpracy z osobami fizycznymi, 29,4% ocen bardzo ważnych, 47,1% ocen 

ważnych,  

 dla współpracy z innymi PES, 39,3% ocen bardzo ważnych, 32,1% ocen ważnych116.  

 

Kolejny wskaźnik prezentuje ocenę współpracy na linii PES – biznes – JST – NGO. Jego wartości  

w roku 2011 wynosiły: realizacja wspólnych przedsięwzięć z JST, przedsiębiorstwami lub NGO 

(63,9%), działanie w ramach partnerstwa lokalnego (36,1%) oraz działanie w formie spółdzielni 

socjalnej osób prawnych (0,0%).  

Powyższe oceny są ocenami przedstawicieli PES. Wskazują one, że - mierzone nimi - 

zainteresowanie różnych podmiotów lokalnych ideą ekonomii społecznej można uznać za 

umiarkowane.  

Jednakże w ocenie uczestników wywiadów grupowych poziom zainteresowania „zwykłych” 

obywateli ideą ekonomii społecznej należy uznać za niewystarczający. Spółdzielnie socjalne (być 

może z powodu członu „socjalne”) nie kojarzą się pozytywnie. Także idea spółdzielczości została 

zdyskredytowana w czasach PRL. 

  

16. Jakie aktualne problemy mieszkańców regionu mogłyby zostać rozwiązane poprzez rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem potencjału i zdiagnozowanych barier rozwoju? 

Ponad 1/5 wielkopolskich organizacji (22,3%) działa w obszarze sportu i turystyki. Niewiele mniej 

(21,1%) jako zakres swojego działania wskazało „Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych”117. 

                                                 

 

 
116  Kondycja społeczno-ekonomiczna Wielkopolan, Poznań, 2012r.   
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Oznacza to, że w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu samorządy w znacznej 

mierze są wspierane przez NGO. Jednakże zdaniem przedstawicieli III sektora, które wyrazili  

w trakcie wywiadów grupowych, JST w zbyt małym stopniu przekazują organizacjom 

rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze swojego działania. Ich zdaniem NGO są w 

stanie rozwiązywać te problemy lepiej (po to powstały), szybciej i – w ramach tych samych 

środków – wzmacniać dodatkowo swój potencjał instytucjonalny. Konkretne problemy, jakie w ten 

sposób mogłyby zostać rozwiązane, zależą od możliwości organizacji. Przeprowadzona na potrzeby 

niniejszego raportu badanie ilościowe wskazują jednak, że zanim tak się stanie trzeba pokonać 

wiele barier. Przedstawiciele gmin bowiem, wymieniając problemy z NGO działającymi na rzecz 

osób wykluczonych na terenie ich gminy, jako podstawowe dwa problemy wskazali takie, które 

niezwykle utrudniają współpracę: słaba współpraca organizacji pozarządowych z samorządem 

gminy i słaba informacja na temat działających organizacji pozarządowych o określonych profilach 

(odpowiednio 53% i 44% wskazań). Trudno, zatem mówić o powierzaniu NGO rozwiązania 

problemów, skoro samorządy niewiele wiedzą o ich działaniach, a współpraca jest słaba. Na 

kolejnym miejscach wskazano te problemy, których rozwiązanie bardziej leży po stronie NGO niż 

samorządu: słaby przepływ informacji i koordynacji działań pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi (40%) i niewystarczająca liczba stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (30%).  

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę analizując potencjał regionu, jest kapitał społeczny. 

Jednym ze wskaźników, jakie bierze się pod uwagę analizując jego poziom, jest liczba organizacji 

pozarządowych. Jak zostało to opisane wcześniej, ten wskaźnik jest w Wielkopolsce zadowalający. 

Jednak inne analizy wskazują, że poziom kapitału społecznego – zarówno pomostowego, jak 

wiążącego – jest w województwie wielkopolskim średni. Do tego występuje jego duże 

zróżnicowanie przestrzenne.  

  

                                                                                                                                                         

 

 
117 Dane na podstawie bazy ngo.pl. 
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Mapa 2.2. Zasoby kapitału społecznego w Polsce 

 

 

Zasoby kapitału społecznego  

 

Źródło: Jarosław Działek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 11 

stycznia 2011r., dostępny: http://www.up.krakow.pl/ptg/index_pliki/kapital_spoleczny_ptg.pdf (20.09.2013r.) 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w opinii samych mieszkańców regionu (jak wynika z wywiadów 

grupowych) poziom kapitału społecznego jest wysoki. Takie założenie przyjęto także w projekcie 

Badanie kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki 

społecznej w Wielkopolsce. Jego wyniki dowodzą, że „diagnoza jak i prognoza wskazała na znaczne 

różnice terytorialne w ocenie poziomu, struktury oraz instrumentów i sposobów wzrostu kapitału 

społecznego118”. Badacze zauważyli także, że ocena poziomu kapitału społecznego koreluje silnie  

z wykształceniem badanych. Oznacza to, że grupa, która wzięła udział w wywiadach grupowych 

przeprowadzonych w ramach niniejszego badania, ma skłonność do postrzegania sytuacji w całym 

regionie ze swojej perspektywy. Podobnie mogą się zachowywać inni odbiorcy niniejszego raportu 

– urzędnicy, przedstawiciele władz samorządowych. Oznacza to po prostu, że potencjał 

mieszkańców Wielkopolski w zakresie kapitału społecznego nie jest tak duży, jak oczekiwany.  

  

                                                 

 

 
118 Badanie kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki społecznej w Wielkopolsce, 

dostępny: http://www.efs.pl/kapitalspoleczny/wyniki.html (10.09.2013r.) 
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17. Jakie aktualne problemy mieszkańców regionu mogłyby zostać rozwiązane poprzez działania na 
płaszczyźnie ekonomii społecznej? 

Rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce pozwala rozwiązywać problemy osób najbardziej 

wykluczonych: starszych, niepełnosprawnych, najniżej wykształconych, byłych więźniów. 

Respondenci wywiadów grupowych zwracali uwagę na fakt, że najliczniejszą grupę stanowią osoby 

po 50 roku życia nie świadczy o jakichś szczególnych potrzebach czy potencjale tej grupy, tylko  

o priorytetach, jakie stawiano przed PES.  

Fakt, że ponad połowa PES znajduje się na wsiach i w małych miejscowościach stwarza szansę na 

lepsze rozpoznanie rzeczywistych problemów społecznych w małych społecznościach i – co za tym 

idzie – na lepsze ich zaspokojenie. Dotyczy to głownie problemu bezrobocia. Jest to także szansa 

na rozwój kapitału społecznego na poziomie lokalnych społeczności. 

 

17b. Jakie można wskazać nowe formy rozwoju ekonomii społecznej (m.in. na podstawie doświadczeń innych 
krajów)? 

Wydaje się, że polskie podmioty wspierające rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce czerpią  

z doświadczeń innych krajów europejskich, w tym z innowacyjnych pomysłów. Dostosowują je 

jednak – co szczególnie pozytywne – do potrzeb lokalnych. Modelowym przykładem jest 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej (WCES), które jest projektem innowacyjnym 

testującym PO KL. Osoby w niego zaangażowane wskazują, że potencjalnym kierunkiem rozwoju 

PES jest realizacja projektów zintegrowanych – łączących inwestycje z realizowanymi  

w ścisłym połączeniu z projektami miękkimi np. budowa/adaptacja budynku na Centrum Integracji 

Społecznej oraz jednoczesne szkolenia dla kadry, uczestników itp.  

Koniecznym kierunkiem – testowanym już w ramach WCES – jest silniejsze powiązanie PES  

z biznesem, z którego doświadczeń i wsparcia można czerpać. Oznacza to np. mentoring ze strony 

przedsiębiorcy prowadzony na rzecz konkretnego PES.  

Należy także rozważyć skierowanie działań do grup, dla których aktywność w PES można być 

atrakcyjna, a które dotychczas nie były specjalnie wspierane. Mowa tu o osobach młodych, dla 

których założenie PES może być interesującą alternatywą wobec rosnącego bezrobocia na rynku 

pracy w tej grupie wiekowej. Dla pokolenia Y – bardziej nastawionego na jakość i ideę niż 

wcześniejsze pokolenie X – idea spółdzielczości może być ciekawą alternatywą. Pozwoliłoby to na 

zmianę zakresu usług oferowanych przez spółdzielnie socjalne – z prac prostych na wymagające 

wyższych kompetencji.  

Biorąc pod uwagę szersze ramy teoretyczne ekonomii społecznej należy zauważyć różnice 

pomiędzy modelem ekonomii społecznej w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Różnice  

w podejściu wynikają z odmiennego kontekstu społecznego, ekonomicznego, politycznego  

i kulturowego. Prezentuje je poniższa tabela.  

Tabela 2.1. Porównanie przedsiębiorstwa społecznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej oraz w Europie 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

Kryterium 
Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej 
Europa 

Główny nacisk generowanie dochodów dobro społeczne 

Typowa forma 

organizacyjna 

organizacja non-profit 

w rozumieniu ustawy 
stowarzyszenia, spółdzielnie 
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501(c)(3))*  

Kierunek działania 
działanie o charakterze non-

profit 
usługi społeczne 

Rodzaje przedsiębiorstw 

społecznych 
wiele kilka 

Zaangażowanie odbiorców ograniczone powszechne 

Rozwój strategiczny fundacje rząd/UE 

Dziedzina badań 
przedsiębiorczość i nauki 

społeczne 
nauki społeczne 

Kontekst gospodarka rynkowa ekonomia społeczna 

Ramy prawne brak 

niewystarczające, ale stale są 

rozwijane 

 

* Organizacje zaliczane przez amerykański urząd skarbowy do kategorii 501(c)(3) są zwolnione z płacenia podatku 

dochodowego. 

Źródło: Wokół ekonomii społecznej, pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura, Małopolska 

Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, str. 82. 

Wydaje się zatem, że z powodów kulturowych i prawnych model anglosaski nie ma warunków, aby 

być na szerszą skalę zaadaptowany w Polsce. A zatem poszukiwania można skierować w obszary 

aktywności PES, które nie są wykorzystywane (wcale lub w małym stopniu119) w Wielkopolsce. 

Mogą to być:  

 organizacje opieki nad małymi dziećmi (Austria, Francja, Wielka Brytania),  

 spółdzielnie turystyczne: spółdzielnie tworzone przez kobiety z regionów wiejskich  

o potencjale turystycznym, oferujące usługi noclegowe, restauracyjne, drobne rzemiosło 

(Grecja), 

 budownictwo społeczne (Irlandia), 

 usługi opiekuńcze, 

 aktywności związane z ochroną środowiska (recykling, utylizacja) oraz aktywności „bliskie” 

środowisku (produkcja żywności, usługi ogrodnicze) – z silnym naciskiem na ich 

prośrodowiskowy charakter. 

W kontekście zmian demograficznych (postępujące starzenie się społeczeństwa; opisanych szerzej 

w rozdziale 2.2.2, pytanie 19) na uwagę zwracają rozwiązania dotyczące właśnie „srebrnej 

gospodarki” – czyli rozwoju usług dla osób starszych. Przy czym w polskich warunkach 

ograniczeniem może być aspekt finansowy – brak pieniędzy na korzystanie, np. z oferty 

turystycznej, kulturalnej, usług opiekuńczych. Dlatego przyjąć się mogą rozwiązania pozwalające 

na wymianę dóbr i usług bez użycia pieniądze (np. banki czasu). Rozwiązania takie lepiej się 

sprawdzą w skali lokalnej i do lokalnej sytuacji (uwzględniającej np. sieć dróg, transport publiczny, 

infrastrukturę) powinny być dopasowane.  

 

  

                                                 

 

 
119 Baza PES. Źródło: http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-

spolecznej-wielkopolski/baza-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-wielkopolsce-944.html. Data pobrania 20.08.2013.  
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2.2.2. Uwarunkowania włączenia społecznego 

18. Jakie są uwarunkowania realizacji w Wielkopolsce celów Strategii Europa 2020 w zakresie 
stymulowania włączenia społecznego (rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw  
z zakresu ekonomii społecznej)? Co będzie wpływało i kształtowało na skalę zjawiska włączenia społecznego do 
2020 r.? 

Badanie Przejawy obywatelskości… wskazuje na szereg uwarunkowań działania instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. Część z nich to bariery, inne można zaliczyć do czynników 

stymulujących rozwój tych instytucji.  

Tabela 2.2. Bariery i czynniki stymulujące rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

Bariery Czynniki stymulujące rozwój 

 niski poziom kapitału społecznego, 

 brak zaufania do innych, w tym 

władz publicznych i brak poczucia 

wpływu na losy swojej społeczności 

lokalnej („ludzie nie wierzą, że ich 

wspólne działania mogą coś 

zmienić, że władza ich wysłucha i 

uznają, że takie działania to 

zmarnowany czas”),  

 zbyt mała aktywność organizacji 

pozarządowych w angażowaniu 

obywateli („zbyt rzadkie 

wychodzenie do ludzi”),  

 osoby wykluczone społecznie 

(szczególnie z powodu biedy) 

wykluczają się także z życia 

społecznego i publicznego.  

 

 gospodarność, przejawiająca się  

w gospodarstwie domowym i we 

wspólnych przedsięwzięciach o 

charakterze gospodarczym,  

 angażowanie się w sprawy bezpośrednio 

dotyczące danej jednostki i jej 

otoczenia. Stąd np. aktywność na 

poziomie sołectw,  

 postrzeganie wolontariatu jako 

„elementu dobrze wyglądającego w cv” 

zarówno przez wolontariuszy, jak i przez 

NGO,  

 zwiększaniu aktywności obywatelskiej 

mogą sprzyjać okresy do 30 roku i po 

50 roku życia, w szczególności  

w przypadku kobiet. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, PSDB 

dla ROPS Poznań, 2012 

Autorzy raportu zwrócili także uwagę na kluczową rolę samorządu lokalnego, zarówno w sferze 

stymulowania aktywności (konsultacje społeczne, domy kultury, biblioteki), jak i jej hamowania 

(niechęć do współpracy z NGO). Z powyższej tabeli można wysnuć wniosek, że dalszy wzrost 

zjawiska wykluczenia społecznego może skutecznie zniwelować potencjał, który sami mieszkańcy 

widzą w sobie – gospodarność, aktywność lokalną.  

 

17a. Jakie można wskazać bariery hamujące rozwój instytucji ekonomii społecznej oraz sposoby ich 
przezwyciężenia? 

Analiza zawarta w RPRES wyróżnia cztery rodzaje barier rozwoju ekonomii społecznej  

w Wielkopolsce: regionalne, lokalne, związane z samą charakterystyką podmiotów oraz dotyczące 

włączania grup zagrożonych wykluczeniem. Prezentuje je poniższy schemat.  
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Rysunek 2.2. Bariery rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce 

 

Źródło: Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 

Działania, jakie można podjąć w celu przezwyciężenia ww. barier, także zawiera RPRES oraz – 

będące jego uszczegółowieniem – drzewo rezultatów. Z dokumentu oraz przeprowadzonych przez 

wykonawcę badań jakościowych wynika, że niezwykle istotne jest wdrożenie rozwiązań 

systemowych. Oznacza to zarówno równą dostępność wsparcia na obszarze całego województwa, 

rozwiązywanie problemów i charakterze horyzontalnym (np. dostęp do środków finansowych) oraz 

rozwój systemu wsparcia ES obejmującego ROPS (jako instytucję koordynującą), OWESy, JST, 

NGO i same PES.   

 

19. W jaki sposób i w jakim zakresie przemiany demograficzne wpływają i wpływać będą na procesy 
włączania społecznego do roku 2020? 

Do zmian demograficznych, które znacząco wpływają na procesy włączenia społecznego należy 

zaliczyć: znaczący spadek współczynnika urodzeń, wzrost długości życia, wydłużenie aktywności 

zawodowej oraz wzrost stopy bezrobocia wśród osób młodych. Najważniejszą zmianą 

demograficzną, mającą wpływ zarówno na kwestie wykluczenia społecznego, jak i włączenia, jest 

postępujące starzenie się społeczeństwa. Prognoza GUS przewiduje znaczący wzrost liczby ludności 

w wieku emerytalnym w ciągu najbliższych 8 lat, co prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 2.3. Zmiany stanów ludności w latach 2007-2035 w województwie wielkopolskim 

Rok/wiek 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

60+/65+ 10 753 10 687 11 764 98 992 94 214 63 163 32 549 38 784 

Źródło: Prognoza GUS na lata 2008-2035 

Starzenie się ludności stwarza nowe wyzwania dla polityki społecznej państwa oraz samorządów 

terytorialnych, które muszą uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, włączając w to 

rekonstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i poprawę dostępności do usług medycznych  

w miejscu zamieszkania lub jego najbliższym sąsiedztwie. Będzie to zmiana także dla sektora 
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komercyjnego. Owa zmiana określona została mianem „srebrnej gospodarki”. Jej główne obszary 

to: 

 zapewnienie jak najdłuższej aktywności zawodowej, 

 zapewnienie jak najdłuższej samodzielności, 

 zagospodarowanie czasu seniorów (ang. edutainment), 

 dbanie przez seniorów o swoje zdrowie i swój image,  

 zapewnianie integracji społecznej,  

 dostarczenie usług finansowych „wrażliwych na wiek”120. 

Równolegle prognozowany zmniejszający się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

i produkcyjnym spowoduje poważne zmiany w systemie edukacyjnym. Już obecnie nauczyciele 

szkół podstawowych muszą szukać innej pracy, ponieważ jest ich zbyt wielu w stosunku do 

potrzeb. Z drugiej strony, zjawisko to generuje szereg usług dla poprodukcyjnej grupy wiekowej  

i zmiany na rynku pracy (wydłużenie okresu aktywności zawodowej spowoduje mniejszą liczbę 

miejsc pracy dla ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek pracy). Procesy te już mają miejsce,  

a w ciągu najbliższych 8 lat jeszcze się nasilą. 

Zarówno w Polsce, jak i Wielkopolsce od 2009 roku notuje się spadek współczynnika dzietności.  

W 2012 roku w województwie wielkopolskim wskaźnik ten wynosił 1,38 i był wyższy o 0,08 od 

średniej wartości dla całego kraju. Dzietność w Wielkopolsce jest zasadniczo wyższa niż na 

poziomie Polski. Obserwowana na przestrzeni lat niższa dzietność jest konsekwencją zmiany stylu 

życia i zachowań prokreacyjnych. Kobiety coraz później rodzą pierwsze dziecko. Z danych GUS 

wynika, że w ciągu 15 lat (1994 r. – 2009 r.) kobiety przesunęły decyzję o urodzeniu pierwszego 

dziecka o prawie trzy lata (z 23,4 lat w 1994 r. do 26,3 lat w 2009 r.). W Polsce obserwuje się 

spadek wskaźnika dzietności w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych.  

Wykres 2.7. Współczynnik dzietności w Polsce i Wielkopolsce w latach 2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

                                                 

 

 
120 Piotr Szukalski, Instytut Socjologii UŁ, Srebrna gospodarka – o wzrastającej wartości starszych konsumentów. Źródło: 

http://rops-katowice.pl/ois/dopobrania/Piotr_Szukalski.pdf (10.09.2013r.) 
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Powodem niskiej dzietności może być spadek wartości rodziny, który można diagnozować za 

pomocą wzrastającej liczby rozwodów. Od 2008 roku do 2010 roku miał miejsce spadek liczby 

rozwodów na 1000 mieszkańców, jednak w 2011 roku ponownie nastąpił wzrost wartości 

wskaźnika. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę tego zjawiska, można jedynie stwierdzić, że 

Wielkopolska pod tym względem dorównała do średniej krajowej. Inne przyczyny, które stoją za 

zjawiskiem niższej liczby urodzeń, to: brak mieszkań, brak stabilności pracy, brak skutecznej 

polityki prorodzinnej państwa. 

Wykres 2.8. Liczba rozwodów na 1000 mieszkańców w latach 2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Równocześnie obserwuje się systematyczny spadek liczby zawieranych małżeństw na 1000 

mieszkańców. W 2007 roku wartość tego wskaźnika wynosiła Wielkopolsce 6,99, natomiast w 2012 

roku zaledwie 5,52. Zaobserwowany trend jest zgodny z tendencją ogólnokrajową. Zjawisko to, 

poza czynnikami kulturowymi (większe przyzwolenie na związki nieformalne) powodowane jest 

również sytuacją na rynku pracy: brakiem stabilnego zatrudnienia, co powoduje, że młodzi ludzie 

nie uzyskują kredytów na mieszkanie, a bez tego nie mają gdzie mieszkać jako rodzina.  
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Wykres 2.9. Liczba zawieranych małżeństw na 1000 mieszkańców w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Istotnym zjawiskiem jest rosnąca stopa bezrobocia wśród młodych ludzi. Częściowo jest to 

konsekwencją dłuższej aktywności zawodowej. Polski rynek pracy nie generuje nowych miejsc 

pracy, co utrudnia znalezienie pierwszej pracy. Wskaźniki zatrudnienia w najmłodszej grupie 

wiekowej są najniższe. W 2012 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie 15-24 lat był równy 30,9%, 

najwyższa wartość charakteryzowała grupę wiekową 25-54 lat (78,6%). W najstarszej grupie 

mieszkańców Wielkopolski wskaźnik odnotowano na poziomie 39,3%. 

Można zatem prognozować, że w najbliższych 8-10 latach samorząd regionu będzie musiał 

zmierzyć się z trzema dużymi problemami: kwestią zapewnienia opieki dla osób starszych, brakiem 

wystarczającej liczby miejsc pracy dla osób młodych oraz spadkiem liczby urodzeń. Będzie to 

widoczne szczególnie w regionach oddalonych od dużych miast, peryferyjnych. Młodzi będą 

stamtąd migrować za pracą, co spowoduje „wymieranie” owych regionów. Ponieważ osobami 

starszymi nie będzie miał kto się opiekować, to funkcję tę będą musiały przejąć samorządy.  

 

20. Jaki jest potencjał regionu (strukturalny, społeczny, kulturowy) w kontekście aktywowania 
(aplikowania) różnych działań dotyczących włączenia społecznego? 

W raporcie Diagnoza społeczna 2011 określono wskaźnik wrażliwości na dobro publiczne w różnych 

grupach społeczno-demograficznych. Powstał on na podstawie sześciu pytań o wysokim poziomie 

rzetelności. Im wyższy wskaźnik, tym większa wrażliwość na dobro publiczne. Mieszkańcy 

województwa wielkopolskiego mają tę wrażliwość na dość niskim poziomie, zajmując piąta pozycję 

od końca wśród wszystkich województw. Jest to wynik zaskakujący w świetle wypowiedzi 

uczestników wywiadów grupowych, wskazujących na silne więzi sąsiedzkie i pomoc wzajemną  

w regionie.  
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Tabela 2.4. Wskaźnik wrażliwości na dobro publiczne w województwach 

Województwo Wskaźnik wrażliwości na 

dobro publiczne 

Śląskie 2,64 

Mazowieckie 2,57 

Lubuskie 2,55 

Zachodniopomorskie 2,55 

Małopolskie 2,55 

Lubelskie 2,54 

Dolnośląskie 2,53 

Opolskie 2,52 

Podlaskie 2,50 

Świętokrzyskie 2,50 

Pomorskie 2,48 

Wielkopolskie 2,44 

Kujawsko-pomorskie 2,39 

Podkarpackie 2,34 

Łódzkie 2,32 

Warmińsko-mazurskie 2,31 

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, tabela 6.1.3 

Inne wskaźniki aktywności obywatelskiej ujęte w ww. raporcie pokazują z kolei, iż Poznań jest 

drugim po Warszawie miastem (wśród 40 objętych analizami), dla którego poziom dobrobytu  

i poziom kapitału społecznego jest najwyższy w Polsce. Wyprzedza przy tym takie miasta jak 

Wrocław, Gdynia czy Kraków.  

Uczestnicy wywiadów grupowych zwracali uwagę na zróżnicowanie regionu dające się określić 

sformułowaniem „Poznań i reszta”. W Poznaniu aktywność obywateli (przejawiająca się np. chęcią 

udziału w projektach) jest w ich opinii dużo większa niż w innych obszarach województwa. I mimo 

że ogólnie ocenili Wielkopolan jako bardziej aktywnych, przedsiębiorczych, to poza Poznaniem 

zdiagnozowali „problem wyjścia”: „W innych miejscowościach jest w ogóle problem wyjścia. Ja 

mam wrażenie, że ludzie się boją wyjść, nie wiedzą, nie znają”121. 

Do potencjału regionu należy także zaliczyć działania ROPS w Poznaniu. Respondenci w trakcie 

wywiadów grupowych przyznawali, że jest to instytucja podejmująca bardzo dużo działań na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – zarówno z własnej inicjatywy, jak i angażująca się w 

inicjatywy innych partnerów: „Jest bardzo otwartą instytucją, która mądrze podchodzi do kwestii 

integracji społecznej”122. 

 

                                                 

 

 
121 FGI  z NGO dzielącymi na rzecz włączenia społecznego 
122 FGI z NGO dzielącymi na rzecz włączenia społecznego 
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2.2.3. Działania różnych podmiotów ukierunkowane na stymulowanie 

procesów włączenia społecznego 

21. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową na szczeblu 
województwa, w celu stymulowania procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Czy te działania są wystarczające? (ocena 
skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu)? 
Dlaczego? 

Działania podejmowane przez samorządy w regionie zgodne są z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

(z późniejszymi zmianami) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje m.in. zasady 

prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 

publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Określa ona, że współpraca może przybierać następujące formy:  

1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji 

zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;  
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;  
3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji;  
4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4, z Radami Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku ich utworzenia przez 

właściwe jednostki samorządu terytorialnego;  
5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz 

przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;  
6. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;  
7. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zleca – w formie otwartych 

konkursów ofert – realizację zadań publicznych leżących w swoich kompetencjach. Od 2012 roku - 

oprócz zadań związanych z takimi dziedzinami, jak: promocja zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa, pomoc społeczna, system pieczy zastępczej, rolnictwo i obszary wiejskie (zlecono m.in. 

zadania: organizację festiwalu popularyzującego dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi, 

organizację festynu rodzinnego, remont łazienki w domu kultury, modernizację kompleksu 

edukacyjno-rekreacyjnego, zagospodarowanie parku na teren rekreacyjno-sportowy i in.), 

gospodarka (zlecono m.in. zadania: organizację międzynarodowej konferencji małych i średnich 

przedsiębiorstw, organizację międzynarodowych warsztatów, promocję eksportu na rynki 

międzynarodowe i in.), kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (zlecono m.in. działania: 

organizację warsztatów muzyki latynoamerykańskiej, performatywną rewitalizację przestrzeni 

miejskich, przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu muzycznego, przeprowadzenie warsztatów 

teatralnych, organizację sesji popularno-naukowej i in.), kultura fizyczna i turystyka (zlecono m.in. 

zadania: organizację wielkopolskich obchodów światowego dnia turystyki, organizację rajdów 

turystycznych, odnowienie szlaku spacerowego, oznakowanie zabytków architektury i in.), ochrona 

i promocja zdrowia (zlecono m.in. zadania: wzmocnienie punktu konsultacyjno-diagnostycznego, 

promowanie idei transplantacji i dawstwa narządów, promowanie idei krwiodawstwa, szkolenie 

edukatorów i in.), edukacja i nauka (zrealizowano m.in. zadania: promocję postaw aktywnego 

obywatela, organizację konkursu o samorządzie terytorialnym, organizację konkursu wiedzy o 

Wielkopolsce, edukację regionalną młodzieży i in.) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (zlecono 

m.in. zadania: organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień, realizację programów profilaktycznych, wsparcie dla abstynentów, edukację osób 
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profesjonalnie zajmujących się tematyką przeciwdziałania uzależnieniom i in.) – zlecane są także 

zadania z zakresu wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

(zlecono m in. zadania: organizację zjazdu ogólnopolskiej sieci centrów wolontariatu, stworzenie 

wiejskiej akademii liderów, promowanie roli szkoły w środowisku wiejskim, organizację konferencji 

naukowych i in.).  

Zarząd województwa kreuje także politykę w zakresie włączania społecznego, m.in. poprzez 

Strategię polityki społecznej dla Wielkopolski do roku 2020. W badaniu przeprowadzonym w 2012 

roku 42,9% przedstawicieli instytucji powiatowych odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za 

realizację polityki społecznej zadeklarowało, że nie zna głównych priorytetów tej polityki123. 

Jednostką podległą pod UM jest ROPS, który kształtuje i wdraża politykę regionalną w zakresie 

ekonomii społecznej. Poprzez swoje programy wyrównywania szans różnych grup społecznych 

wymagających wsparcia (seniorów, niepełnosprawnych itp.) zachęca ich i stwarza warunki do 

rozwijania aktywności sprzyjającej włączeniu społecznemu.  

W trakcie wywiadu grupowego eksperci zwracali uwagę, iż rola działań strategicznych jest bardzo 

ważna szczególnie w małych gminach: „W małych gminach rzeczywiście ważną rolę odgrywają 

instytucje publiczne. (..) Tu rola jest rzeczywiście strategii wojewódzkich, powiatowych, bowiem 

raz, że nie ma tych organizacji pozarządowych, które mogą zainicjować rozwój. Bo jest problemem 

podstawowym rozwój i sytuacja rynku pracy”124.  

Zlecanie zadań prowadzi także administracja rządowa, czyli Wielkopolski Urząd Wojewódzki  

w Poznaniu. W ramach swojego zakresu kompetencji zleca w formie konkursów realizację zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym. Pośredniczy także w konkursach centralnych, 

ogłaszanych przez ministerstwa. W roku 2012 konkursy dotyczyły następujących zagadnień: 

1. Aktywizacja środowiska lokalnego; 
2. Wspieranie wolontariatu działającego w zakresie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia  

i profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego; 
3. Readaptacja więźniów i skazanych; 
4. Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie; 
5. Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci; 
6. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób 

niepełnosprawnych; 
7. Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych. 

W badaniu Przedstawicieli władz powiatów, kompetentnych do oceny sytuacji społeczno-

ekonomicznej w powiecie stwierdzono, że: 

 działania na rzecz priorytetu 1 „Wielkopolska równych szans i możliwości” obserwuje  

w swoim powiecie 74,3% badanych, a 25,7% respondentów ich nie dostrzega (przede 

wszystkim w subregionie leszczyńskim),  

 działania na rzecz priorytetu 2 „Zdrowi Wielkopolanie” obserwuje w swoim powiecie 82,9% 

badanych, a 17,1% respondentów ich nie dostrzega (przede wszystkim w subregionie 

konińskim i leszczyńskim),  

 działania na rzecz priorytetu 3 „Bezpieczna Wielkopolska” obserwuje w swoim powiecie 

71,4% badanych, 28,6% respondentów ich nie dostrzega (przede wszystkim w subregionie 

pilskim i kaliskim),  

                                                 

 

 
123 Badanie Przedstawiciele władz powiatów, kompetentnych do oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej w powiecie.  
124 FGI z naukowcami 
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 działania na rzecz priorytetu 4 „Wielkopolska obywatelska” obserwuje w swoim powiecie 

55,7% badanych, a 44,3% respondentów ich nie dostrzega (w subregionach poznańskim, 

konińskim, kaliskim i leszczyńskim),  

 działania na rzecz priorytetu 5 „Samorząd partnerem” obserwuje w swoim powiecie 77,1% 

badanych, a 22,9% respondentów ich nie dostrzega (przede wszystkim w subregionie 

konińskim i leszczyńskim)”125.  

Wyniki te można zinterpretować jako zadowalające, choć dalekie od ideału. Szczególnie zwraca 

uwagę niski odsetek respondentów, który zauważa działania inne niż typowe dla pomocy 

społecznej, nakierowane na procesy włączania społecznego (priorytet 4).  

 

22. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową w celu stymulowania 
procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej)? Jak to wygląda na poziomie gmin, powiatów i podregionów? Czy te działania są 
wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających 
włączeniu społecznemu)? Dlaczego? 

Na podstawie analizy dokumentów strategicznych126 gmin (trzy poziomy uwzględniania organizacji 

pozarządowych) raport Przejawy obywatelskości… stwierdza, iż badane wielkopolskie gminy można 

zaklasyfikować do następujących kategorii: 

 nieuwzględniające w dokumentach strategicznych organizacji pozarządowych, jako 

partnera do realizacji zadań publicznych (40%),  

 uwzględniające organizacje pozarządowe jako partnerów w realizacji zadań publicznych, 

choć nie traktujące ich jako dostarczycieli źródeł ich finansowania (36%),  

 wskazujące organizacje pozarządowe jako źródło finansowania realizowanych przez gminy 

zadań publicznych (23%).  

Natomiast dokumenty powiatowe, jeśli już wskazują konkretne projekty i odpowiedzialne za nie 

podmioty, to są to projekty o charakterze inwestycyjnym. 

Analiza gminnych i powiatowych Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

(dokumentu takiego nie miało tylko ok. 6% JST woj. wielkopolskiego) pokazuje, iż dominują w nich 

cele związane z realizacją zadań publicznych (wykres poniżej). Natomiast na poziomie 

województwa (wojewódzki program współpracy) dominuje wątek zwiększenia potencjału 

organizacji pozarządowych oraz angażowania obywateli w inicjatywy. Wątek realizacji zadań 

publicznych występuje w kontekście realizowania ich wspólnie z organizacjami. 

                                                 

 

 
125 Kondycja społeczno - ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Poznań 2012.  
126 Np.: strategie rozwoju gminy, strategie polityki społecznej, strategie rozwiazywania problemów społecznych.  
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Wykres 2.10. Cele główne i szczegółowe gminnych i powiatowych Programów współpracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, PSDB 

dla ROPS Poznań, 2012 

Konkretne działania, jakie raport Przejawy obywatelskości… wymienia jako działania podejmowane 

przez samorządy, to: 

 konsultowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (80% JST), 

zarówno w formach aktywnych (spotkania) jak i pasywnych (zbieranie uwag 

pisemnych),  

 zlecanie zadań publicznych organizacjom – 83% JST; dominują zdania z zakresu: 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (94% gmin i 97% powiatów), kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (43% gmin i 87% powiatów), 

pomoc społeczna (38% gmin i 58% powiatów) oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 

(36% gmin i 55% powiatów),  

 udzielenie pożyczek, gwarancji lub poręczeń organizacjom pozarządowym lub innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (4% JST), 

 konsultacje społeczne,  

 realizacja inicjatywy lokalnej127 (2% JST), 

 współpraca pozafinansowa (73%) polegająca na: wsparciu lokalowym, wzajemnym 

informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich 

zharmonizowania, umowy partnerstwa, informowania organizacji pozarządowych  

o źródłach uzyskiwania pozabudżetowych środków finansowanych na przykład  

z funduszy Unii Europejskiej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, pomoc w zakładaniu 

organizacji pozarządowych, tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych, 

pomoc administracyjną, patronaty oraz publikacje informacji dotyczących organizacji 

                                                 

 

 
127 W rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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pozarządowych na stronach urzędów, współpraca w sferze programowej, planowania 

oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć,  

 działanie rad pożytku publicznego: na poziomie regionu (Wielkopolska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego), powiatu (4 rady – 11% powiatów) oraz gminy (7 

gmin – 3%),  

 wydzielenie jednostki organizacyjnej, której celem jest działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych (7 JST),  

 wolontariat w JST (10% JST oraz Urząd Wojewódzki - program Wolontariat  

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu).  

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego raportu badaniu ilościowym respondenci – 

przedstawiciele gmin i powiatów - zadeklarowali także, iż działalność wymienionych podmiotów 

takich jak fundacja/stowarzyszenie/spółka mające charakter przedsiębiorstwa społecznego, 

spółdzielnie (w tym spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów), CIS, KIS, 

ZAZ, WTZ, TUW wspierają przede wszystkim poprzez dotacje finansowe, wsparcie rzeczowe, 

udostępnienie lokalu, budynku lub działki pod działalność, a także poprzez współpracę przy 

realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz projektów partnerskich. Ponad ¼ udziela PES wsparcia 

merytorycznego.   

Wykres 2.11. Wsparcie działalności podmiotów realizujących cele społeczne przez samorząd 

gminy/powiatu. 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin; możliwość wyboru wielu odpowiedzi  

Fakt, że 47% JST wspiera PES finansowo poprzez dotacje, a ok. 2/5 rzeczowo - należy ocenić 

pozytywnie. Jednocześnie jednak jest to niewystarczające z punktu widzenia zaplanowanych 

rezultatów RPRES, zakładającego istnienie PES w każdej gminie oraz wsparcie tych podmiotów 

przez JST.  

Nieco więcej niż 1/5 badanych JST w żaden sposób nie wspiera działalności podmiotów ekonomii 

społecznej. Najczęściej podawanym powodem braku wsparcia była w tym przypadku odpowiedź: 
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„nie wiem/trudno powiedzieć” (udzieliły jej 23 na 38 JST, które wskazały powody braku wsparcia). 

Może to świadczyć o braku koordynacji działań i przepływu informacji na terenie gminy - być może 

takie działania są prowadzone, ale respondent o nich nie wie. Innym możliwym wytłumaczeniem 

jest to, że kwestia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w ogóle nie była przedmiotem 

dyskusji wśród urzędników i władz gminy.    

Za tą drugą hipotezą przemawia także fakt, iż w przypadku pytania dotyczącego oszacowania 

trudności lub łatwości założenia na terenie danej gminy podmiotu ekonomii społecznej 37% 

wszystkich ankietowanych odpowiedziała, iż: „nie wiem/trudno powiedzieć”. Kolejne 47% określiło, 

że byłoby to zadanie trudne lub raczej trudne. Uzasadnienie tej kwestii dotyczy przede wszystkim 

braku/niewystarczającej liczby osób zainteresowanych założeniem PES, a także 

braku/niewystarczającej wiedzy jak to zrobić wśród osób zainteresowanych założeniem PES.  

Wykres 2.12. Uzasadnienie, dlaczego założenie PES w gminie byłoby zadaniem trudnym lub raczej 

trudnym.  

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI, N=119. Pozostałe JST uznały założenie PES za łatwe lub raczej łatwe 

Co ciekawe, na pytanie o konkretne trudności, na jakie napotykają PES w gminie, blisko połowa 

respondentów nie potrafiła udzielić odpowiedzi. Inni wskazywali – podobnie jak w przypadku 

pytania o zakładanie PES – na problemy finansowe i brak osób chętnych oraz brak kompetencji 

zainteresowanych.  
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Wykres 2.13. Trudności, na które napotykają podmioty ekonomii społecznej działające  

w gminie/powiecie 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

Brak refleksji nad możliwością wsparcia ES w gminie/powiecie oraz – szerzej – jej sytuacją na 

terenie JST oznacza, że działania prowadzone przez samorządy tego szczebla w zakresie 

stymulowania procesów włączenia społecznego ocenić należy jako zdecydowanie niewystarczające. 

O ile bowiem tematyka współpracy z organizacjami pozarządowymi jest już jakoś znana 

(zdecydowana większość konsultuje programy, zleca zadania i prowadzi współpracę 

pozafinansową), o tyle tworzenie przyjaznego środowiska dla ekonomii społecznej ciągle jest 

wyzwaniem.  

Zwracali na to uwagę także respondenci w trakcie wywiadów grupowych: „Musi się zmienić 

postrzeganie spółdzielni socjalnej. Bo społeczność lokalna postrzega spółdzielnię jako miejsce, 

gdzie są bezdomni, alkoholicy, żule - generalizuję teraz. (…) I dopóki urzędy czy instytucje 

zajmujące się spółdzielniami nie zmienią tego postrzegania, to będzie im bardzo trudno znaleźć 

jakieś zlecenie”128. Podkreślano także, iż niewykorzystanym potencjałem jest zakładanie spółdzielni 

socjalnych przez osoby prawne, np. samorząd właśnie.  

                                                 

 

 
128 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
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Dobre efekty przynosi angażowanie się samorządów w partnerstwa lokalne. Przykładem mogą być 

działania podejmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: „Tworzymy 

skuteczne partnerstwa lokalne. Skuteczną współpracę międzysektorową nam się udało stworzyć już 

w pięciu miejscowościach w Wielkopolsce, gdzie są zaangażowane trzy sektory. Ważne jest, by 

wypracować takie narzędzia, które pozwolą gdzieś się dogadać”129. Według relacji przedstawiciela 

stowarzyszenia proces nawiązywania takiej współpracy trwa w kilkudziesięciu miejscach w regionie.  

Do działań samorządów sprzyjających aktywności obywatelskiej zaliczyć trzeba także organizację 

konsultacji społecznych i korzystanie z budżetu obywatelskiego. Z przeprowadzonych dodatkowych 

wywiadów wynika, że przedstawiciele organizacji pozarządowych wiele z działań samorządów 

postrzegają jako „pozorne”. Czyli spełniają one minimalne wymogi prawne (np. obowiązkowe 

konsultacje społeczne w przypadku inwestycji czy planów zagospodarowania przestrzennego), 

jednak sposób ich przeprowadzenia nie sprzyja faktycznemu wykorzystaniu poglądów 

mieszkańców. Jako praktyki, które są stosowane, a nie służą angażowaniu obywateli, wymienia 

się130: 

 Brak konsultacji w ważnej sprawie, 

 Informowanie zamiast komunikowania się, 

 Konsultacje decyzji na zaawansowanych etapie jej tworzenia, 

 Ukrywanie informacji o konsultacjach, 

 Niechęć do delegowania decyzyjność na społeczność, 

 Konsultacje nieczytelnych czy niepełnych wersji dokumentów, 

 Ograniczanie konsultacji do drogi internetowej, 

 Niejasność celu konsultacji, 

 Brak publikacji uwag i propozycji zgłaszanych podczas konsultacji, 

 Zignorowanie uwag zgłoszonych podczas konsultacji, 

 Pobieżne odniesienie się do uwag,  

 Odmawianie legitymacji organizacjom społecznym, 

 Konsultacje z „wybrańcami”, 

 Represje w stosunku do krytycznych uczestników konsultacji. 

W rezultacie tak prowadzone konsultacje – zamiast zapobiegać ew. problemom, tylko je pogłębiają. 

Dwie ostatnie z wymienionych wyżej praktyk - jak wynika z dodatkowych wywiadów – są 

stosowane przez niektóre samorządy także w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.). Konsultowanie programów 

współpracy itp. ograniczana jest do wybranych, „potulnych organizacji”. Wobec silnej zależności 

NGO od pieniędzy publicznych tylko najsilniejsze z nich mogą sobie pozwolić na wygłaszanie 

krytycznych opinii ryzykując jednak niechęcią JST.  

W świetle powyższych praktyk działania samorządów dotyczące procesów stymulowania włączenia 

społecznego trzeba uznać za ciągle niesatysfakcjonujące. Konieczne są szkolenia dla urzędników 

dotyczące umiejętności prowadzenia rzeczywistej (a nie pozornej) współpracy z obywatelami – 

zarówno tymi zrzeszonymi w NGO, jak i niezrzeszonymi. Konieczna jest także promocja dobrych 

praktyk z obszaru pobudzania aktywności obywatelskiej – procesu i narzędzi konsultacji 

społecznych, korzystania w z zewnętrznego wsparcia w procesie konsultacji, wykorzystania budżetu 

obywatelskiego.  

 

 

                                                 

 

 
129 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
130 Wojciech Sańko, Bariery zaangażowania społecznego w procesach partycypacji publicznej, Wielkopolska Rada Koordynacyjna 

Związek Organizacji Pozarządowych 
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22a. Czy działania podejmowane przez JST na poziomie gminy i powiatu są skoordynowane z działaniami 
podejmowanymi na poziomie wojewódzkim? 

W odpowiedzi na pyt. 27 w module 3 opisano współpracę samorządów różnych szczebli. Natomiast 

jeśli chodzi o koordynację działań, to należy pamiętać, że samorządy poszczególnych szczebli są od 

siebie niezależne. Dlatego wszystkie działania koordynacyjne mogą mieć jedynie charakter 

„miękki”. Rolę taką pełnią wszystkie programy w zakresie polityk publicznych, uchwalane na 

poziomie samorządu województwa. Samorządy niższego szczebla – mimo niezależności – także 

uczestniczą w ich realizacji. Niekiedy koordynacja prowadzona jest poprzez spotkania – różnego 

rodzaju zespoły zadaniowe, spotkania branżowe itp.  

Nieco lepiej koordynacja może być prowadzona, gdy na realizację poszczególnych działań 

przeznaczane są środki finansowe, leżące w gestii województwa, np. środki unijne w ramach 

komponentu regionalnego PO KL. W ten sposób można „wymusić” na JST większą koordynację 

działań, np. w ramach projektów systemowych. Oznacza to, że istnieje polityka samorządu regionu 

w wielu sferach polityk publicznych. Jednakże samorządy często nie mają środków finansowych na 

jej wdrażanie w formie określonej w dokumentach strategicznych. Wsparcie finansowe stanowi 

zatem zachętę, a niejednokrotnie po prostu umożliwia jej realizację.   

Funkcję koordynacyjną pełnią także okresowe spotkania władz samorządów powiatów i gmin – 

konwenty wójtów i burmistrzów. Jednakże z danych jakościowych (np. dokumentów, 

podkreślających potrzebę koordynacji działań (np. RPRES)), należy uznać, że jej poziom jest ciągle 

niewystarczający. Także uczestnicy wywiadów grupowych wskazywali, że konieczna jest lepsza 

współpraca samorządów, ale tak daleko posunięta, że umożliwiająca „mówienie jednym głosem”: 

„Jeżeli nie będzie współpracy samorządów terytorialnych czy miejskich, różnych organów, to samo 

finansowanie nic nie da (…) dopóki nie będzie tej współpracy i nie będziemy mieli jednego zdania, 

języka związanego z wieloma kwestiami, to pieniądze wiele wtedy nie zdziałają. Np. kwestie 

czynszowe...”131. 

 

23. Jakie działania są podejmowane w regionie przez instytucje tzw. „trzeciego sektora”, w celu 
stymulowania procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój 
inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności  
i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu)? Dlaczego? 

W opinii uczestników wywiadów grupowych widać coraz większą profesjonalizację III sektora  

w województwie wielkopolskim. Polega ona na zrzeszaniu się organizacji określonego typu, np. 

OWESów, CISów132, spółdzielni socjalnych133. Takie działanie niekiedy mają wymiar regionalny, 

niekiedy ogólnopolski. Łączą je cele, wpisujące się w: promowanie i rozwijanie standardów działań, 

zacieśnienia partnerskiej współpracy, wymianę doświadczeń, promowanie dobrych praktyk, 

monitorowanie i analizowanie skuteczności rozwiązań prawnych.  

Oczywiście profesjonalizacja nie jest wymogiem, „nie jest przymusem”, ale „bez współpracy nie 

damy rady nic zrobić”134. 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w województwie oferowane jest - wg danych z bazy ngo.pl 

– przez 135 podmiotów. Największym z nich jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna, pisząca  

o sobie jako o „najstarszej i największej organizacji sieciowej w Wielkopolsce”135. W ramach swoich 

                                                 

 

 
131 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
132 Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej 
133 Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych istnieje od 2003 r. Ma siedzibę w Poznaniu i filię w Koninie.  
134 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
135 www.wrk.org.pl 
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projektów, a także poza nimi, oferuje wsparcie dla organizacji oraz osób w zakresie wolontariatu. 

Także w innych obszarach województwa działają centra wspierania NGO, prowadzone przez 

różnego typu organizacje np. Związek Młodzieży Wiejskiej (Słupca, Ostrzeszów), Centrum NGO 

(Poznań). Co ważne, część z nich powstała dzięki dofinansowaniu ze środków EU, co może zagrozić 

ich trwałości po zakończeniu finansowania lub spowodować drastyczne ograniczenie zakresu 

prowadzonych działań. 

Kwestia finansowania była podnoszona także przez uczestników wywiadów grupowych. Ich zdaniem 

brak środków, które można przeznaczyć na samo finansowanie instytucji (pensje, wynajem lokalu, 

media itp.) powoduje, że wiele organizacji działa nie wykorzystując swojego potencjału. Trudno 

jest bowiem utrzymać stowarzyszenie czy fundację ze składek członków, a realizacja projektów 

niejednokrotnie bardzo ogranicza środki na działania administracyjne. W niedługiej perspektywie 

wymusi to albo zniknięcie niektórych organizacji pozarządowych, albo zmusi ich do zarabiania 

pieniędzy: „My i tak jesteśmy daleko za organizacjami za granicą (…). NGO tam przestały liczyć na 

środki unijne, na środki samorządowe i zaczęły zarabiać. My naprawdę jesteśmy daleko. Prędzej 

czy później będzie z nami kiepsko, bo skończą się środki unijne”136. 

Uczestnicy wywiadów grupowych zwracali uwagę na dostęp do informacji o działaniach 

prowadzonych przez NGO, a skierowanych do obywateli. Bowiem mimo stosunkowo dużej liczby 

organizacji dotarcie z informacjami do potencjalnie zainteresowanych stanowi wyzwanie: „Dużo 

problemów można rozwiązać przez pobudzenie aktywności lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego. 

To, że są ośrodki wsparcia, to fajnie. Ale czy ludzie wiedzą, gdzie one są? (…) Oni muszą wiedzieć, 

że tam są ludzie, którzy będą mogli im pomóc”137. 

Poniższa tabela prezentuje, w jakich obszarach tematycznych działają wielkopolskie NGO 

(organizacja może działać w więcej niż jednym obszarze).  

Tabela 2.5. Obszar działań wielkopolskich organizacji pozarządowych 

Obszar prowadzonych działań 
Liczba 

organizacji 

Udział w ogólnej 
liczbie 

organizacji % 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych 3377 21,1 

w tym138: Działalność charytatywna 408 2,6 

  
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans 

1386 8,7 

  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 755 4,7 

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 171 1,1 

  Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 24 0,2 

Ochrona zdrowia 1088 6,8 

w tym: 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 
260 1,6 

                                                 

 

 
136 FGI z NGO działającymi na rzecz włączania społecznego 
137 FGI z NGO działającymi na rzecz włączania społecznego 
138 Liczba organizacji w działających w ramach podobszarów nie sumuje się do liczby organizacji działających w ramach danego 

obszaru, ponieważ przywołano tylko te podobszary działań, które związane są tematem badania. 
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Ochrona praw 526 3,3 

  
Działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn 

112 0,7 

  
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw 
dziecka 

133 0,8 

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 864 5,4 

w tym: 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój przedsiębiorczości 

527 3,3 

  
Działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

175 1,1 

Nauka, kultura, ekologia 2191 13,7 

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, 

aktywność społeczna 
1342 8,4 

w tym: 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

962 6,0 

  Promocja i organizacja wolontariatu 332 2,1 

  Wspieranie organizacji pozarządowych 135 0,8 

Tożsamość, tradycja narodowa 450 2,8 

w tym: 
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego 

100 0,6 

Sport, turystyka, wypoczynek 3555 22,3 

w tym: Turystyka i krajoznawstwo 548 3,4 

  Wypoczynek dzieci i młodzieży 577 3,6 

Bezpieczeństwo publiczne 2116 13,3 

Inne 459 2,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ngo.pl 

Ponad 1/5 z nich działa w obszarze, który dotyczy wprost przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu - przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Kolejne 17% (Działalność 

międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna; Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój 

gospodarczy; Ochrona praw) można uznać za podejmujące działania na rzecz włączenia 

społecznego.  

W kontekście zmian demograficznych (starzenia się społeczeństwa) warto podkreślić rolę 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Są one bowiem nie tylko miejscem spędzania wolnego czasu, ale 

angażują swoich słuchaczy w działania samopomocowe i na rzecz społeczności lokalnych (np. akcje 

charytatywne). Jednocześnie wyzwaniem dla tych podmiotów jest wypracowanie sposobów 

angażowania mężczyzn. Na razie bowiem wśród słuchaczy dominują kobiety. 

Mimo działań podejmowanych przez NGO to – jak wynika z diagnozy przedstawionej w module 1 

raportu – skala problemów społecznych nie ulega znaczącej poprawie. Na tej podstawie oraz  

w ocenie samych organizacji, ich działania trzeba uznać za niewystarczające.  
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23a. Jakie można wskazać sposoby wspierania pozainstytucjonalnych form społeczeństwa obywatelskiego? 

Zadania dla podmiotów i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej precyzyjnie określa 

RPRES. Ich zakres obejmuje zwiększenie koordynacji i współpracy pomiędzy różnymi typami 

podmiotów, większe zaangażowanie JST w działania wspierające ekonomię społeczną, lepszy 

system wsparcia dla ES oraz położenie nacisku na działania integracyjne i zatrudnieniowe.   

Konkretyzując powyższe zapisy respondenci wywiadów grupowych wskazywali, iż konieczne jest 

tworzenie lepszej atmosfery dla przedsiębiorczości społecznej w środowiskach lokalnych. Aby 

członkowie spółdzielnie socjalnych nie byli postrzegani jako „wyrzutki”, ale jako osoby, które 

aktywne chcą zmienić swoje życie: „Zadaniem samorządu powinno być też takie budowanie 

wizerunku spółdzielni czy też budowanie świadomości wśród pracodawców, dlaczego warto dawać 

szansę. Nie tylko chodzi o to, żeby samorządy wspierały spółdzielnie poprzez dawanie zleceń, ale 

także poprzez budowanie świadomości wśród całej reszty społeczeństwa, że to niesienie ze sobą 

wartość etyczną i finansową. My [NGO] nie damy rady tworzyć kampanii promocyjno-

wizerunkowej. A stan wiedzy pracodawców jest naprawdę bardzo słaby”139. 

Rozszerzając powyższe na wspieranie pozainstytucjonalnych form społeczeństwa obywatelskiego 

uznać należy, iż sprzyjać im będzie tworzenie szeroko pojętej atmosfery sprzyjającej działaniu  

i aktywności mieszkańców. Podstawową formą powinno być zapraszanie takich nieformalnych grup 

do wyrażania opinii i podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla wspólnot lokalnych, np. 

poprzez rzeczywiste (a nie tylko formalne) konsultacje społeczne, debaty, budżet partycypacyjny. 

Priorytetem dla samorządów powinno być nieunikanie dialogu – nawet jeśli nie jest on łatwy  

i wymaga podjęcia ponadstandardowych działań. Dobre przykłady w tym zakresie zachęcać będą 

kolejne osoby do angażowania się w sprawy swoich społeczności. Samorząd ze swojej strony może 

promować różne formy aktywności obywateli. Ponieważ wiele aktywności obywateli dzieje się  

w przestrzeni wirtualnej – Internecie – to sprzyjać im będzie także ułatwianie fizycznego dostępu 

do Internetu – budowa i utrzymanie sieci szerokopasmowych.  

2.3. Konkluzje cząstkowe 

Wskaźniki GUS, wyniki innych badań oraz badań przeprowadzonych na potrzeby raportu Przejawy 

obywatelskości… pokazują, że Wielkopolanie preferują zorganizowane formy aktywności społecznej 

(fundacje, stowarzyszenia, kluby itp.).  

Samorząd lokalny odgrywa kluczową rolę zarówno w sferze stymulowania aktywności (konsultacje 

społeczne, domy kultury, biblioteki), jak i jej hamowania (niechęć do współpracy z NGO).   

Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa) oraz powiązanie aktywności obywatelskiejz 

wiekiem (zwiększona po 50 r.ż.) są czynnikami sprzyjającymi wzrostowi poziomu aktywności 

obywatelskiej w dłuższej perspektywie czasowej.  

Jako pozainstytucjonalne formy aktywności obywatelskiej Wielkopolan należy uznać wszystkie 

inicjatywy, które organizowane są przez Internet i w Internecie. 

W IV kwartale 2012 roku na terenie województwa działało 485 podmiotów ekonomii społecznej. 

Opracowano dla nich sieć wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w postaci RPRES. Program ten 

jest konsekwentnie wdrażany.  

                                                 

 

 
139 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
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Poziom zainteresowania obywateli ideą ekonomii społecznej należy uznać za niewystarczający. 

Spółdzielnie socjalne nie kojarzą się pozytywnie – zarówno z powodu nazwy, jak i postrzegania 

uczestników jako „gorszych”. 

Samorządy w zbyt małym stopniu przekazują organizacjom rozwiązywanie problemów społecznych 

na obszarze swojego działania. Jednakże jest to trudne w małych gminach, w których brak jest 

wyspecjalizowanych organizacji. Przeszkadza także brak komunikacji pomiędzy NGO  

a samorządem. Inne istotne bariery to niechęć samorządów do przekazywania środków 

finansowych organizacjom oraz obawa przez konsekwencjami prawnymi niewywiązania się przez 

nie z zobowiązań.  

Rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce pomaga rozwiązywać problemy osób najbardziej 

wykluczonych: starszych, niepełnosprawnych, najniżej wykształconych, byłych więźniów itp. 

Głównym z tych problemów jest bezrobocie. Jednocześnie skala działania PES jest zbyt mała  

w stosunku do potrzeb (problemu).   

Kierunkiem rozwoju PES - testowanym już w ramach WCES – jest silniejsze powiązanie PES  

z biznesem, z którego doświadczeń i wsparcia można czerpać. PES mogą się także rozwijać  

w obszarach, które sprawdzają się w innych krajach, a nie są w ogóle lub są w małym stopniu 

wykorzystywane w Wielkopolsce. W związku ze zmianami demograficznymi szczególnie rozwijane 

powinny być działania służące osobom starszym. 

Prognoza GUS przewiduje systematyczny wzrost liczby ludności w wieku emerytalnym. Z jednej 

strony stanowi to wyzwanie związane z koniecznością zapewnienie usług osobistych dla tej grupy 

ludności – zarówno dla PES, JST, jak i NGO. Z drugiej strony okres ok. 50 roku życia może sprzyjać 

zwiększaniu aktywności obywatelskiej, w szczególności w przypadku kobiet. Jest to bowiem ten 

wiek, kiedy dzieci są już odchowane, a konieczność opieki na innymi osobami zależnymi (wnuki, 

rodzice) często jeszcze nie istnieje.  

Prognozy wskazują także, że coraz więcej młodych osób będzie miało problem ze znalezieniem 

zatrudnienia. Jednocześnie spada liczba urodzeń, co oznacza, ze zasoby pracy maleją. Są to dwa 

problemy natury demograficznej (poza starzeniem się ludności), z którymi władze samorządowe 

będą musiały się zmierzyć w ciągu najbliższych 8-10 lat. Skutkować to będzie „wymieraniem” 

regionów peryferyjnych (młodzi będą migrować za pracą do miast) oraz koniecznością zapewnienia 

opieki pozostałym tam osobom starszym. 

Zarówno obiektywne wskaźniki, jak i subiektywne opinie wskazują na podział regionu na „Poznań”  

i „resztę”. Jest to czynnik wymagający uwzględnienia we wszelkich działaniach związanych  

z włączeniem społecznym. 

Do potencjału regionu należy zaliczyć ROPS w Poznaniu. Respondenci (głównie przedstawiciele 

organizacji pozarządowych) w trakcie wywiadów grupowych przyznawali, że jest to instytucja 

podejmująca bardzo dużo działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – zarówno 

z własnej inicjatywy, jak i angażująca się w inicjatywy innych partnerów.  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zleca – w formie otwartych 

konkursów ofert – realizację zadań publicznych leżących w swoich kompetencjach. Jednostką 

podległą pod UM jest ROPS, który kształtuje i wdraża politykę regionalną w zakresie ekonomii 

społecznej. 

Cele związane z realizacją zadań publicznych dominują w gminnych i powiatowych programach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dokumentu takiego nie miało w 2012 r. tylko ok. 6% 

JST województwa wielkopolskiego. Jednak zdaniem organizacji współpraca samorządu z nimi 

często ma charakter fasadowy.  
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Wyniki badania wskazują, iż 48% samorządów nie wie, na jakiego rodzaju problemy napotykają 

podmioty ekonomii społecznej na ich obszarze działania. Można przypuszczać (choć wymaga to 

dalszych badań), że kwestia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w ogóle nie jest 

przedmiotem dyskusji wśród urzędników i władz gminy. Brak refleksji nad możliwością wsparcia ES 

w gminie oraz – szerzej – jej sytuacją na terenie gminy oznacza, że działania prowadzone przez 

samorządy tego szczebla w zakresie stymulowania procesów włączenia społecznego ocenić należy 

jako zdecydowanie niewystarczające. Jako przyczynę można wskazać małą liczbę PES oraz brak 

uregulowań prawnych, które „zmuszałyby” samorządy do dialogu z PES (w przypadku NGO istnieje 

obowiązek corocznego uchwalania programów współpracy).  

W opinii uczestników wywiadów grupowych widać coraz większą profesjonalizację III sektora  

w województwie wielkopolskim. Polega ona na zrzeszaniu się organizacji określonego typu w celu 

promowania i rozwijania standardów działań, zacieśnienia partnerskiej współpracy, wymiany 

doświadczeń, promowania dobrych praktyk, monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań 

prawnych.  

Mimo że ogółem ok. 38% NGO prowadzi działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz na rzecz włączenia społecznego, to nie rozwiązuje to problemów społecznych 

mieszkańców Wielkopolski. Jedną z przyczyn jest stały wzrost liczby osób doznających wykluczenia. 

Inną – niezwykle ważną – brak wykorzystania potencjału NGO przez JST przejawiający się w braku 

skutecznej współpracy.    

2.4. Rekomendacje cząstkowe 

24. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje aktywujące i stwarzające warunki dla 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - bezpośrednio lub pośrednio – aby lepiej odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców Wielkopolski i osiągnąć cele wyznaczone przez Strategię Europa 2020?  

25. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje działające w sektorze ekonomii 
społecznej, aby lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców Wielkopolski i osiągać cele wyznaczone w tym 
zakresie przez Strategię Europa 2020? 

26.  Jakie typy instytucji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw  
z zakresu ekonomii społecznej powinny być wspierane, ponieważ robią (lub mogą robić) to najskuteczniej  
w odniesieniu do potrzeb mieszkańców regionu oraz wyzwań systemowych województwa? 

Samorządy na wszystkich szczeblach powinny wspierać działania zorganizowane i sformalizowane, 

realizowane w formie stowarzyszeń, fundacji itp. Wiele organizacji jest solidnymi partnerami 

oferującymi profesjonalne usługi i można im zlecać realizację wielu zadań samorządów. Znaczenia 

nabierają w tym kontekście szczególnie środki, jakie z całości dotacji organizacje mogą 

przeznaczyć na rozwój swojego potencjału instytucjonalnego, a nie tylko na działania projektowe.  

Samorządy powinny świadomie wspierać aktywność obywatelską, bowiem postawa samorządu 

lokalnego przyczynia się w sposób istotny do zwiększenia obywatelskiego zaangażowania. Może się 

to odbywać poprzez: „Tworzenie w wymiarze lokalnym i regionalnym wirtualnych i rzeczywistych 

przestrzeni do spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi  

i organizacjami pozarządowymi czy szerzej obywatelami, a także przedsiębiorcami. (…) Te 

przestrzenie powinny być tworzone w formie bieżących kontaktów w Internecie (np. platforma 

internetowa), ale także cyklicznych spotkań czy forów pozwalających na bezpośredni kontakt 

uczestników. Być może w takiej roli dałoby się wykorzystać powstające coraz częściej rady 

działalności pożytku publicznego”140. Oznacza to konieczność działań samorządu na rzecz wzrostu 

świadomości obywateli w zakresie korzystania ze swoich praw obywatelskich.  

                                                 

 

 
140 Przejawy obywatelskości… 
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Należy opracować atrakcyjne dla osób 50+ formy angażowania ich w działalność obywatelską (np. 

przedsiębiorczość społeczna czy łącznie wolontariatu z jakąś rekompensatą za poświęcony czas  

w formie na przykład stypendium).  

Samorządy powinny zachęcać sformalizowane i nieformalne grupy mieszkańców do wyrażania 

swoich poglądów stosując szerzej niż obecnie narzędzia partycypacji publicznej, np. konsultacje 

społeczne, debaty, budżet partycypacyjny.  

W zakresie wsparcia ekonomii społecznej konieczne jest rozwijanie inicjatyw sprawdzonych – 

budowania lokalnych partnerstw, najlepiej trójsektorowych, przy wsparciu których mogą 

powstawać i działać PES.  
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Moduł 3. Rola samorządu województwa  
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz 
stymulowaniu włączenia społecznego w perspektywie 
2014 – 2020 

3.1. Problemy badawcze 

27. Jakie są aktualne formy współpracy samorządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego 

różnych szczebli w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania warunków sprzyjających 

włączeniu społecznemu? 

28. Gdzie i jakie występują w regionie obszary problemowe, wymagają szczególnych interwencji Samorządu 

Województwa lub/i innych instytucji w zakresie  

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

 i wspierania/stymulowania aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (rozwoju 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

29. Jakie grupy docelowe i jakie typy potencjalnych beneficjentów występują na poszczególnych obszarach 

problemowych? Jakie są ich potrzeby? 

30. Które z grup społecznych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny zostać uznane 

przez samorząd województwa, w latach 2014-2020, za kluczowe dla polityki przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu? Dlaczego? Które ich problemy oraz potrzeby wymagają najbardziej pilnego rozwiązania lub/i 

zaspokojenia z punktu widzenia celów rozwoju regionu wyznaczonych w SRWW oraz celów Strategii Europa 

2020? 

31. Jakie są obecne bariery i stymulatory rozwiązywania przez samorząd województwa problemów w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i stwarzania możliwości dla włączenia 

społecznego? Jakie bariery i stymulatory mogą wystąpić w perspektywie finansowej 2014 – 2020? Jak 

przeciwdziałać barierom zidentyfikowanym w modułach 1 i 2? 

32. Jakie, w związku z tym,  działania należałoby uznać za priorytetowe dla samorządu województwa? W jaki 

sposób samorząd województwa, powinien wpływać w latach 2014 – 2020 na: 

a. ograniczenie aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałanie poszerzaniu się wykluczenia społecznego,  

c. rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwój inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzanie zainteresowania grup docelowych 

ofertą instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

33. W jakich branżach wskazane byłoby wspieranie podmiotów i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

podmiotów ekonomii społecznej z punktu widzenia przewidywanych wyzwań 

demograficznych/gospodarczych/środowiskowych stojących przed województwem wielkopolskim? 

34. Na czym powinno polegać partnerstwo samorządu województwa z podmiotami i instytucjami w regionie w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i tworzenia warunków dla włączenia 

społecznego w rozwój? Jakie źródła i sposoby finansowania realizacji tych celów należy przewidzieć w 

budżecie województwa w latach 2014 – 2020? 

35. W jaki sposób i w jakim zakresie fundusze europejskie mogą, w perspektywie 2014 – 2020,   potencjalnie 

wpłynąć na stymulowanie działań i uzyskanie pożądanych efektów w zakresie rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu? 
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3.2. Wyniki badania 

27. Jakie są aktualne formy współpracy samorządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego 

różnych szczebli w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania warunków sprzyjających 

włączeniu społecznemu? 

Współpraca samorządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego różnych 

szczebli 

Samorząd wojewódzki współpracuje z interesariuszami społecznymi celem jak najpełniejszej 

realizacji SRWW oraz Strategii Europa 2020, które mają przyczynić się do przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz do wspierania/stymulowania aktywności społecznej i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Do tego celu wykorzystuje przepisy odpowiednich ustaw, które 

umożliwiają mu współpracę z różnymi partnerami, prowadzi diagnozy, definiuje cele i wdraża 

odpowiednie polityki. 

Aktualne formy współpracy samorządu województwa z jednostkami samorządu 

terytorialnego różnych szczebli w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania 

warunków sprzyjających włączeniu społecznemu regulowane są przez przepisy następujących 

ustaw: 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. Nr 142, poz. 1590, 

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,  

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 

roku, Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.). 

Specyficzne formy współpracy regulowane są przez: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 

roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania 

statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307); 

 Ustawę z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu 

terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. 

Nr 91, poz. 1009). 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wymienia formy współpracy 

samorządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, które mogą być 

stosowane w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania warunków sprzyjających 

włączeniu społecznemu: 

- porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych (art. 8 ust. 2): 

„Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 

publicznych”. 

- pomoc, w tym pomoc finansowa (art. 8a): „Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. 

- stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami (art. 8b): „Województwa mogą tworzyć 
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stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami”. 

Innym specyficznym zapisem regulującym współpracę pomiędzy samorządem różnych szczebli jest 

art. 18 ust. 19 lit. e) ww. ustawy. Daje on województwom kompetencje do podejmowania uchwał 

„w sprawach majątkowych województwa dotyczących m. in. tworzenia spółek prawa handlowego 

lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także 

obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji”. Możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych 

przez samorząd województwa daje również art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).  

Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnej literatury141, aktów prawnych Sejmiku IV 

kadencji oraz zbiorów Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego 

wywnioskować można, że najczęściej stosowaną formą współpracy jest przekazywanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (np. dotacje 

celowe).  

W przeanalizowanych aktach prawnych znaleziono ponad 90 przykładów takich działań. Dotyczą 

one najczęściej inwestycji drogowych, kolejowych, w infrastrukturę sportowo-kulturalno-

turystyczną, prac konserwatorsko-renowacyjnych, konkursów (wiedzy/fotograficznych)  

i doposażenia ZAZ-ów. Przekazanie środków odbywa się na podstawie uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Inną stosowaną formą jest powierzanie zadań publicznych  

w ramach porozumienia. Tutaj powiatom/gminom przekazywana jest realizacja programów 

profilaktycznych (np. zapobiegania spożywania alkoholu), zarząd nad przystankami w ciągach 

komunikacyjnych, zadań inwestycyjnych, ew. dofinansowanie projektów kulturalnych (np. 

filmowych). Analizując przewołane dokumenty prawne stwierdzono założenie przez samorząd 

województwa kilku spółek z o.o. W okresie od początku prac Sejmiku IV kadencji nie stwierdzono 

natomiast zawiązania stowarzyszenia.  

Współpracą z niższymi szczeblami JST zajmuje się też ROPS, z racji delegacji do realizowania 

zadań z zakresu polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej, o charakterze 

wojewódzkim (co potwierdza art. 2 ust. 6 Statutu ROPS). Oprócz obowiązków nałożonych ustawą  

i uchwałą należy tutaj wspomnieć o jego roli inicjatora, lidera bądź partnera kilku ważnych 

przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zawierających w sobie istotne elementy współpracy z JST 

niższych szczebli z zakresie ES (np. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych), animowania 

społeczności lokalnych oraz godzenia ról: 

 udzielanie doradztwa w formie: spotkań, rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej oraz 

forum internetowego; 
 finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, warsztatach, wizytach 

studyjnych, kafeteriach i spotkaniach, adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców  

z samorządów lokalnych (decydentów na poziomie lokalnym (szczebel powiatu i gminy), 

poza tym: np. komórek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, PCPR, OPS oraz 

przedstawicieli środowisk lokalnych); 
 finansowanie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach I i II stopnia  

w zawodzie pracownik socjalny; 
 ustanowienie system monitoringu kluczowych wymiarów funkcjonowania sektora ekonomii 

społecznej; 
 identyfikowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji oraz dobrych praktyk; 
 organizacja lokalnych akcji promocyjnych. 

Powyższe działania zidentyfikowano w następujących projektach realizowanych z udziałem ROPS:  

                                                 

 

 
141 M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, 2008 
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„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, „MAM DZIECKO – 

PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie 

życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity”, „Koordynacja  

i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”, „Obserwatorium Integracji Społecznej”, 

„WCES - Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. 

Jak wielokrotnie podkreślano w badaniach jakościowych współpraca jest warunkiem sine qua non 

efektywności działań aktywizujących społeczeństwo i na rzecz włączania: „Jeżeli nie będzie 

współpracy samorządów terytorialnych czy miejskich, różnych organów, to samo finansowanie nic 

nie da”. „Musi być ta płaszczyzna porozumienia”. „Dopóki nie będzie tej współpracy i nie będziemy 

mieli jednego zdania, języka związanego z wieloma kwestiami, to pieniądze wiele wtedy nie 

zdziałają”. „Bez współpracy nie damy rady nic zrobić”142.  

Współpraca pionowa, zgodnie z wynikami badań jakościowych (wywiadów w ramach studiów 

przypadku) jest uwarunkowana doświadczeniem i znajomością innego poziomu samorządu. 

W przypadku przedstawicieli posiadających doświadczenie na innych szczeblach samorządu 

(przykład starosty piastującego dawniej stanowiska wójta) wykazują oni większe zrozumienie, 

większą wolę i zainteresowanie współpracą pionową. Często spotykaną sytuacją jest jednak nie 

tylko brak zainteresowania współpracą pionową, lecz także nieznajomość realiów niższego poziomu 

samorządowego („Nie wiemy, co się dzieje w gminach”143.) lub wręcz brak woli współpracy: 

„Przede wszystkim brakuje woli ze strony władz. Na czym miałaby polegać taka współpraca? Trzeba 

się podzielić władzą. A jak się to powie przeciętnemu burmistrzowi czy prezydentowi, to jemu się 

włącza blokada, bo on był nauczony przez te kilkanaście lat, że musiał to sobie wywalczyć”144. 

Z badań jakościowych (grupy fokusowe) wynika natomiast istotne zaangażowanie samorządów 

terytorialnych w tworzenie spółdzielni socjalnych: „Nasz projekt nie udałby się gdyby nie 

współpraca z samorządem (...). I starostwa, i urzędy miasta, i gminy (...). Ta współpraca  

z samorządem jest bardzo istotna”. „Samorządy są potrzebne do wspierania spółdzielni socjalnych” 

145 . 

Nie chodzi w tym wypadku tylko i wyłącznie o dawanie/uzyskiwanie ze strony samorządu zleceń dla 

powstałych spółdzielni. Inną, równie ważną kwestią - ze względu na dosyć trudne uregulowania 

prawne i specyfikę uczestników spółdzielni - jest zaangażowanie samorządu i przejęcie przez niego 

części obowiązków (np. księgowo-rozliczeniowych), co znacznie ułatwia całość przedsięwzięcia: 

„Trzeba umieć szukać zleceń, księgowość obsłużyć. Często takie osoby nie potrafią sobie z tym 

poradzić”146 . 

W przypadku partnerstw zawieranych z samorządem lokalnym opinie są podzielone. Znaczna część 

respondentów uczestniczyła w takich partnerstwach, ma o współpracy pozytywne opinie i widzi 

wynikające z niej korzyści147. Jednak pojawiły się również negatywne opinie co do efektywności 

i trwałości takich partnerstw148: „Te partnerstwa, które powstały dla projektów unijnych to są 

partnerstwa blankietowe”. W uzasadnieniu tej opinii respondenci podają nieumiejętność współpracy 

partnerów, brak kultury społecznej, chęć wzbogacenia się, a także: „Roszczeniowość organizacji 

pozarządowych, pewne cwaniactwo, pragmatyczność w złym rozumieniu tego słowa”. „Jak się 

                                                 

 

 
142 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu oraz FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
143 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
144 FGI z naukowcami 
145 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego  
146 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
147 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu oraz FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
148 FGI z naukowcami 
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skończą pieniądze, to skończy się działalność”. „Jak są środki no to przyjmujemy taki profil, 

kształtujemy odpowiednio statut”149.  

28. Gdzie i jakie występują w regionie obszary problemowe, wymagają szczególnych interwencji Samorządu 

Województwa lub/i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie  

• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

• i wspierania/stymulowania aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (rozwoju 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

29. Jakie grupy docelowe i jakie typy potencjalnych beneficjentów występują na poszczególnych obszarach 

problemowych? Jakie są ich potrzeby? 

30. Które z grup społecznych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny zostać 

uznane przez samorząd województwa, w latach 2014-2020, za kluczowe dla polityki przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu? Dlaczego? Które ich problemy oraz potrzeby wymagają najbardziej pilnego rozwiązania lub/i 

zaspokojenia z punktu widzenia celów rozwoju regionu wyznaczonych w SRWW oraz celów Strategii Europa 2020? 

Obszary problemowe wymagające szczególnej interwencji Samorządu Województwa  

Największymi problemami społecznymi, zdiagnozowanymi w województwie od wielu lat  

w sprawozdaniach nadsyłanych ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, również  

w ramach niniejszego badania, jest bezrobocie (w tym długotrwałe), długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność oraz powiązane z nimi ubóstwo. Pomoc społeczną najczęściej 

otrzymywały osoby poniżej 18 roku życia (wysoki wynik motywowany jest intensywnymi 

programami dożywiania dzieci i młodzieży). Drugą grupą są kobiety w wieku 65+150. Powyższe 

wyniki znajdują swoje przełożenie na obszary i grupy priorytetowego wsparcia ustalone  

w dokumentach strategicznych. 

Tabela 3.1 Zidentyfikowane obszary problemowe 

Grupy docelowe Obszary problemowe Potrzeby 

Dzieci i młodzież do 16 r. ż. 

 ubóstwo; 

 trudne warunki mieszkaniowe; 

 niepełnosprawność; 

 problemy zdrowotne; 

 wykluczenie cyfrowe; 

 konflikty z prawem; 

 samotność (w tym samotne 

rodzicielstwo/rodziny niepełne, 
eurosieroctwo). 

 edukacja proaktywna i 

prospołeczna od 
najwcześniejszych lat jako 
przeciwwaga dla dysfunkcyjnych 
rodzin. 

Osoby młode (16-26 l.) 

 bezrobocie; 

 długotrwale bezrobocie; 

 ubóstwo; 

 trudne warunki mieszkaniowe; 

 niskie wykształcenie; 

 niskie 

kwalifikacje/umiejętności; 

 kwalifikacje/umiejętności 

nieadekwatne do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

 edukacja proaktywna i 

prospołeczna od 
najwcześniejszych lat jako 
przeciwwaga dla dysfunkcyjnych 
rodzin; 

 większy kontakt ze światem pracy 

w szkole (spotkania z 
pracodawcami, podglądanie świata 
pracy); 

 odpowiednie kwalifikacje zgodne  

z potrzebami 
(lokalnych/regionalnych) 
pracodawców. 

                                                 

 

 
149 FGI z naukowcami 
150 Ocena zasobów pomocy społecznej woj. wielkopolskiego za 2012r., s. 14 
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Osoby po 45 r. ż. 

 bezrobocie; 

 długotrwale bezrobocie; 

 ubóstwo; 

 trudne warunki mieszkaniowe; 

 niepełnosprawność; 

 niskie wykształcenie; 

 niskie 
kwalifikacje/umiejętności; 

 kwalifikacje/umiejętności 

nieadekwatne do potrzeb 
lokalnego rynku pracy; 

 wykluczenie cyfrowe (brak 

dostępu do komputerów 
i Internetu); 

 wykluczenie cyfrowe (brak 

umiejętności posługiwania się 
Internetem); 

 trudność z dojazdem do pracy, 

szkół, ośrodków zdrowia itp. 

 przekwalifikowanie/uzupełnienie 

kwalifikacji zgodne  
z potrzebami 
(lokalnych/regionalnych) 
pracodawców. 

Osoby niepełnosprawne 

 problemy 

zdrowotne/niepełnosprawność; 

 długotrwale bezrobocie; 

 bezrobocie; 

 ubóstwo;  

 wykluczenie cyfrowe (brak 

dostępu do komputerów  
i Internetu); 

 wykluczenie cyfrowe (brak 

umiejętności posługiwania się 
internatem); 

 trudność z dojazdem do pracy, 
szkół, ośrodków zdrowia itp. 

 przekwalifikowanie/uzupełnienie 

kwalifikacji zgodne z potrzebami 
(lokalnych/regionalnych) 
pracodawców; 

 zmiana 

świadomości/postrzegania/ 
stereotypów nt. tych osób; 

 odpowiednia infrastruktura 

transportowa. 

Kobiety 

 bezrobocie; 

 długotrwale bezrobocie; 

 niskie 

kwalifikacje/umiejętności; 

 kwalifikacje/umiejętności; 

nieadekwatne do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

 rozwinięty system opieki nad 

dzieckiem; 

 zmiana 

świadomości/postrzegania/ 
stereotypów nt. roli kobiety; 

 przekwalifikowanie/uzupełnienie 

kwalifikacji zgodne z potrzebami 
(lokalnych/regionalnych) 
pracodawców. 

Osoby mieszkające na wsi 

 bezrobocie; 

 długotrwale bezrobocie; 

 kwalifikacje/umiejętności 

nieadekwatne do potrzeb 
lokalnego rynku pracy; 

 niskie 

kwalifikacje/umiejętności; 

 niskie wykształcenie; 

 ubóstwo; 

 trudność z dojazdem do pracy, 

szkół, ośrodków zdrowia, itp. 

 przekwalifikowanie/uzupełnienie 

kwalifikacji zgodne z potrzebami 
(lokalnych/regionalnych) 
pracodawców; 

 odpowiednia infrastruktura 

transportowa. 

Źródło: CAWI badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin 

Z badań ilościowych wynika, że najczęściej występującymi problemami w województwie jest 

bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, długotrwałe bezrobocie, problemy zdrowotne, niskie 

kwalifikacje, konflikty z prawem, kwalifikacje nieadekwatne do lokalnego rynku pracy, ubóstwo 

oraz trudne warunki mieszkaniowe. Niewiele rzadziej występują takie problemy jak wykluczenie 
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cyfrowe (rozumiane jako brak umiejętności posługiwania się komputerem), niskie wykształcenie, 

samotność, przemoc, wykluczenie cyfrowe (rozumiane jako brak dostępu do komputera/Internetu) 

oraz trudności w komunikacji do/z pracy/szkoły. Mniej wskazań dotyczyło narkomanii, bezdomności 

oraz dyskryminacji (patrz: Moduł 1). Powyższe wyniki pokrywają się ze stanem rzeczywistym, 

stwierdzonym w sprawozdaniach nadsyłanych ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego  

z terenu województwa wielkopolskiego z ostatnich 3 lat, w których to wskazano na cztery główne 

powody udzielenia pomocy i wsparcia w Wielkopolsce: 1. Ubóstwo, 2. Bezrobocie, 3. Długotrwała 

lub ciężka choroba, 4. Niepełnosprawność151. 

Podstawowym problemem, wskazywanym wielokrotnie w badaniach ilościowych w odniesieniu do 

wielu grup jest bezrobocie i długotrwałe bezrobocie. W przypadku osób niepełnosprawnych 

wskazano dodatkowo trudne warunki mieszkaniowe, wykluczenie cyfrowe (brak dostępu do 

komputerów i Internetu) oraz problemy z dojazdem do pracy. Odnośnie osób mieszkających na 

wsi, obok bezrobocia (w tym długotrwałego) wymieniano ubóstwo, wykluczenie cyfrowe (zarówno 

brak dostępu do komputerów i Internetu jak i brak umiejętności posługiwania się Internetem) oraz 

niskie kwalifikacje. Pozostałymi problemami osób 45+ są alkoholizm, problemy zdrowotne, 

wykluczenie cyfrowe (brak dostępu do komputerów i Internetu oraz brak umiejętności posługiwania 

się Internetem). W przypadku kobiet jako pozostałe problemy wskazano niskie wykształcenie oraz 

kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

W kwestii wspierania/stymulowania aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

podstawowym, pojawiającym się wielokrotnie w badaniach jakościowych problemem jest niska 

aktywność i brak zainteresowania społeczeństwa jakimikolwiek formami rozwoju podmiotowości 

obywatelskiej i aktywności społecznej. Taka pasywność, jak wskazywano, wynika z historii 

(postrzeganie władzy jako „wy”/”oni”), z systemu edukacji nieuwzględniającego przygotowanie 

dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie (brak zajęć o ES, brak wyrobionej 

postawy współpracy, nieumiejętność wyboru lidera) jak również ze skomplikowanych uregulowań 

prawno-finansowych dotyczących działania PES. Wyniki powyższych badań jakościowych 

potwierdzają stwierdzoną w innych badaniach dosyć niską (z kilkoma wyjątkami) partycypację 

i kapitał społeczny152. Kwestia jest szczególnie istotna w przypadku niewielkich społeczności 

lokalnych, oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Takim niewielkim gminom potrzebne jest 

wsparcie z poziomu wojewódzkiego i powiatowego: „W małych gminach rzeczywiście ważną rolę 

odgrywają instytucje publiczne”. „Bez wpływu środków ta mała gmina nie uruchomi procesów 

rozwojowych w takiej małej skali. Trzeba działać na poziomie powiatowym i regionalnym”153. 

Z badań ilościowych również wynika pewna pasywność społeczeństwa: problemem jest samo 

znalezienie osób zainteresowanych założeniem PES (61% wskazań), niski poziom ich wiedzy nt. 

PES (48%), brak zaangażowania (47%). Inne problematyczne kwestie: pozyskanie funduszy 

(34%), skomplikowane procedury administracyjne (34%). Jednocześnie warto zauważyć, że aż 

ponad 60% przedstawiciele samorządów nie wie, dlaczego samorząd nie wspiera PES. Potwierdzają 

to odpowiedzi na kolejne pytanie w kwestionariuszu: słaba współpraca organizacji pozarządowych  

z samorządem gminy (53%) oraz słaba informacja na temat działających organizacji 

pozarządowych o określonych profilach (43%) zostały wskazane jako podstawowe problemy 

samorządu w zakresie PES. Szwankuje również gromadzenie przez samorząd gminy informacji  

                                                 

 

 
151 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2012, s. 29 
152 Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, Poznań, 2012, s.58; Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów 

wielkopolskich, Poznań, grudzień 2012, s.65 
153 FGI z naukowcami 
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o organizacjach pozarządowych w gminie (baza informacji) – jedynie 18% wskazań respondentów 

oraz promocja medialna i wsparcie organizacyjne działań PES – 9%.  

 

Grupy docelowe wg zaktualizowanej Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego 

Wojewódzkie dokumenty strategiczne w ramach przeprowadzonej diagnozy społeczno-

gospodarczej154 definiują obszary priorytetowe i grupy docelowe dla dalszego rozwoju społeczno-

obywatelskiego województwa. Z przeprowadzonych w ramach strategii analiz wynika, że grupami 

docelowymi, zidentyfikowanymi jako strategiczne w polityce społecznej województwa, są: 

1. dzieci i młodzież; 

2. seniorzy; 

3. osoby z ograniczeniem sprawności; 

4. oraz osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego. Na poziomie badań ogólnopolskich 

dookreślono tę grupę jako osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym: osoby 

długotrwale bezrobotne, bezdomne, żyjące w ubóstwie, czyli środowiska dotknięte deprywacją 

głównie  

w zakresie warunków materialnych155.  

Za priorytetowe, strategiczne w polityce społecznej województwa uznano działania skierowane na: 

1. wsparcie rodziny i jej funkcjonowania (prymat rodziny w budowaniu pomyślności 

jednostkowej  

i zbiorowej);  

2. poprawę warunków pracy i wzrost dochodów (podstawa godnego życia człowieka);  

3. odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie 

(prymat spraw młodego pokolenia w życiu społeczeństwa i państwa); 

4. zapewnienie godnej starości dla seniorów (solidarność międzypokoleniowa, podmiotowość 

najstarszego pokolenia);  

5. wsparcie osób z ograniczeniem sprawności (podmiotowość osoby, prawa obywatelskiej, 

integracja i normalizacja);  

6. szerzenie wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia (potencjał gospodarki oraz struktur 

społecznych i jednostek);  

7. zapewnienie jakości edukacji (podstawa równego startu i pozycji społecznej jednostki);  

8. popularyzacja aktywnych metod spędzania wolnego czasu w ramach rekreacji i wypoczynku 

(rozwój osobniczy i regeneracja zasobów siły roboczej);  

9. walka z problemami społecznymi – poprzez programy adresowane: ubóstwo, bezrobocie, 

uzależnienia, długotrwała choroba, bezradność, pomoc dla powracających z zakładu karnego, 

uchodźcy, repatrianci itp. (zasada solidaryzmu wobec jednostek i grup w potrzebie);  

                                                 

 

 
154 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Materiały analityczne, Poznań 2010 
155 A. Jasińska-Kania i S. Łodziński, Wykluczenie.....,[w:] Wykluczeni. Wymiar społecznym materialny i etniczny, red. M. Jarosz, 

s. 267 
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10. rozwój infrastruktury społecznej (dostępność)156. 

Z badań jakościowych wynika, że szczególnymi grupami docelowymi, kluczowymi dla polityki 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, są dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, z rodzin 

dysfunkcyjnych, czyli patologicznych, dzieci niepełnosprawne. Wielokrotnie podkreślano ogromną 

rolę systemu edukacji, jako przeciwwagi dla dysfunkcyjnych rodzin, zarówno w kwestii 

wypracowania odpowiednich postaw proaktywnych jak i prospołecznych. Działania aktywizujące  

w tym zakresie są niezbędne z punktu widzenia celów rozwoju regionu wyznaczonych w SRWW 

oraz celów Strategii Europa 2020. 

Kolejną, kluczową grupą wskazywaną w badaniach, której potrzebny stają się coraz silniej 

odczuwalne w całym społeczeństwie są osoby starsze – niesamodzielne157. Sytuacja jest 

szczególnie pilna zwłaszcza na wsi i w odniesieniu do starszych, niepełnosprawnych, samotnie 

mieszkających kobiet, po sześćdziesiątym r. ż.: „80% populacji osób po 75 roku życia stanowią 

niepełnosprawne kobiety. W Wielkopolsce mamy bardzo słabą politykę skierowaną do osób 

starszych”158. Jest to grupa społeczna, która będzie się systematycznie powiększać i w stosunku, 

do której należy podjąć kroki w celu rozwiązania jej problemów związanych z brakiem 

samodzielności i fizycznym oddaleniem np. od ośrodków zdrowia.  

Badania ilościowe potwierdziły wskazania na osoby niepełnosprawne, osoby mieszkające na wsi, 

osoby po 45 roku życia oraz kobiety, jako zagrożone wykluczeniem (patrz: Moduł 1). 

Zróżnicowanie przestrzenne 

Województwo wielkopolskie jest silnie zróżnicowane pod względem wielkości i rozprzestrzenienia 

wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego – przedstawia obraz „mozaikowy”159. W opinii 

ekspertów przygotowujących Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku fakt 

ten: „Nie daje podstaw do grupowania obszarów regionu pod względem cech wzajemnie 

związanych, zarówno na poziomie podregionów, jak też na poziomie niższym”160. Eksperci 

zauważają, że: „Jedynie Poznań i powiat poznański wyróżniają się korzystnie na tle całego 

regionu”161.  

Z przeprowadzonych badań jakościowych wynika silne zróżnicowanie regionalne w podziale na 

Poznań i resztę województwa. Respondenci162, realizujący swoje projekty jednocześnie na terenie 

kilku miejscowości podkreślają odmienny charakter społeczności Poznania w stosunku do 

pozostałych obszarów województwa, jej dużo większą aktywność: „Ja bym podzielił Poznań 

i reszta”. ”Wszyscy mają niechęć do podejmowania inicjatyw, nie w Poznaniu, tutaj się zgadzam, że 

Poznań jest inny. Ale w innych miejscowościach jest w ogóle problem wyjścia. Ja mam wrażenie, że 

ludzie się boją wyjść, nie wiedzą, nie znają”, „Niestety ta mobilność, aktywność w innych regionach 

jest dużo niższa”. 

                                                 

 

 
156 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2010, s.160 
157 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
158 FGI z naukowcami 
159 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Zróżnicowania wewnątrzregionalne województwa 

wielkopolskiego, s.10, szereg map i wykresów przedstawia zróżnicowanie województwa w ujęciu poszczególnych wskaźników  
i ich dynamiki: zróżnicowanie PKB na mieszkańca, zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych gmin, zróżnicowanie stopy 

bezrobocia, zróżnicowanie liczby podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON, zróżnicowanie liczby lekarzy 

przypadających na 10 000 mieszkańców, zróżnicowanie liczby łóżek szpitalnych przypadających na 10 000 mieszkańców., 
160 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, s.10 
161 FGI z naukowcami 
162 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
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Pewne analogie do Poznania, w opinii respondentów, występują w kilku innych miastach: „Jak tak 

spojrzeć mentalnie to Konin jest dosyć mocno podobny do Poznania. Jeszcze jest zbliżone Leszno” 

163. 

„Skala zróżnicowania przedstawia się znacząco: Różnica zgłoszeń do projektu Poznań a 

reszta był 15 do 1. „Z Poznania było jakieś 80-85% zgłoszeń i naprawdę po kilka 

z poszczególnych subregionów”164. 

Rozwiązań nakreślonego problemu należy szukać, w opinii respondentów, w podnoszeniu poziomu 

świadomości i aktywności obywatelskiej społeczeństwa oraz w promocji aktywności obywatelskiej: 

„Dużo problemów można rozwiązać przez pobudzenie aktywności lokalnej, społeczeństwa 

obywatelskiego. To, że są ośrodki wsparcia to fajnie. Ale czy ludzie wiedzą, gdzie one są? (...) Oni 

muszą wiedzieć, że tam są ludzie, którzy będą mogli im pomóc”165. 

Istotną rolę respondenci przypisywali też kwestiom wizerunkowym samorządu, jako instytucji 

przyjaznej i nastawionej na współpracę, zarówno z sektorem pozarządowym jak i prywatnym 

(budowanie dobrych relacji z przedsiębiorcami): „Ważne jest to, żeby ludziom pokazywać, że 

samorząd to nie jest instytucja, która sobie stoi budynkowo tylko to jest nasza instytucja. Jest po 

to, żeby z nami współpracować. To jest nasz rząd.” „Trzeba wprowadzać zmiany systemowe, to 

fakt. Ale trzeba też wspierać osoby, które stworzą miejsca pracy i będą gotowe przyjąć osoby, 

które mają pewne deficyty. Trzeba wspierać przedsiębiorcę – trenera, który jest w stanie ciągnąć to 

wszystko”166. 

31. Jakie są obecne bariery i stymulatory rozwiązywania przez samorząd województwa problemów  

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i stwarzania możliwości dla włączenia 

społecznego? Jakie bariery i stymulatory mogą wystąpić w perspektywie finansowej 2014 – 2020? Jak 

przeciwdziałać barierom zidentyfikowanym w modułach 1 i 2? 

Uwarunkowania rozwiązywania przez samorząd województwa problemów w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu oraz stymulowania włączenia społecznego 

Respondenci w badaniu jakościowym byli zgodni co do podstawowej roli samorządu w walce 

z wykluczeniem społecznym - likwidacji szeroko pojętych barier rozwiązywania problemów 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i stwarzania możliwości 

dla włączenia społecznego. W opinii uczestników wywiadów grupowych powinno to być właśnie rolą 

samorządu na poziomie województwa: „Po stronie regionu leży stworzenie warunków do tego, 

abyśmy nie mieli barier we włączeniu. (..) To ma sprawić, że nie będzie barier, bo bariera jest 

pierwszym elementem, którego człowiek nie pokona samodzielnie”. „Na poziomie regionu my 

powinniśmy się skupić i w projektach miękkich i twardych na likwidowaniu barier, nie tylko tych 

infrastrukturalnych, ale też miękkich”167. 

Bariery w walce z wykluczeniem definiowano bardzo szeroko i na wysokim poziomie. Wskazywano 

na ograniczenia działań samorządu wynikające przepisów obowiązującego prawa, niezależnego od 

samorządu, bo ustalanego na poziomie centralnym (sejm, rząd), brak edukacji prospołecznej  

w systemie edukacji, konieczność inwestowania i promocji kwestii aktywności obywatelskiej już na 

etapie edukacji wczesnoszkolnej. Poruszano także kwestię aktywności samorządów, lecz nie  

w kontekście konkretnych, punktowych działań, lecz szeroko zakrojonej działalności wspierającej  

                                                 

 

 
163 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
164 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
165 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
166 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
167 FGI z instytucjami 
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i ułatwiającej poszczególne przedsięwzięcia NGO na rzecz osób wykluczonych/zagrożonych 

wykluczeniem oraz aktywizacji społeczeństwa: „Samorządy czy urzędy powinny w większym 

zakresie wejść... stworzyć warunki, które pozwoliłyby zastosować to wszystko”168. Wskazywano na 

konieczność zwiększenia zainteresowania/wiedzy na temat działań trzeciego sektora, zwiększenia 

poziomu współpracy, wsparcia promocyjno-medialnego działań PES. Eksperci na panelu wskazywali 

na priorytetową rolę długofalowych działań na rzecz dzieci i młodzieży – wpajanie im dobrych 

wzorców w szkole (w sytuacji ich braku w domu, w szczególności w przypadku early leavers169); 

doradztwo zawodowe na poziomie gimnazjum; działania ułatwiające kontakt z pracodawcami – 

staże, praktyki, wizyty w zakładach pracy; wspieranie/rozwój talentów na poziomie szkoły 

podstawowej; szkolenie nauczycieli. Podstawowym elementem wsparcia powinna być pierwotna 

diagnozowano istnienia problemu na poziomie gmin. Na jej podstawie wsparcie powinno być 

kierowane do konkretnych gmin, gdzie zdiagnozowano konkretny problem np. dziedziczenia 

ubóstwa/bezrobocia przez dzieci. W przypadku osób zamieszkałych wsi ich bezrobocie wynika  

z braku mobilności. Wskazane przez ekspertów rozwiązanie w celu zmniejszenia marginalizacji 

mieszkańców obszarów wiejskich to rozwiązania w trybie konkursowych programów. Odnośnie 

kobiet i osób 45+ wskazano na rozbudowywanie infrastruktury opiekuńczej (zarówno dla małych 

dzieci jak i osób zależnych). 

Kolejną barierą rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego dla samorządu jest 

infrastruktura, w tym transportowa, ale również osiedlowa. Respondenci w badaniu jakościowym 

zgodzili się, że obok wczesnej edukacji, infrastruktura transportowa (jej brak) jest podstawowym 

czynnikiem mogącym zablokować czy wręcz unicestwić wszelkie „włączające” działania miękkie170. 

Jednocześnie zauważyli, że dobrze funkcjonująca infrastruktura, np. transportowa, jest dźwignią  

w walce z szeroko pojętym wykluczeniem i stymulatorem włączania społecznego.  

Natomiast czynnikiem negatywnie wpływającym na utrzymanie efektów projektów jest brak 

współpracy miedzy NGO, które działają w obszarze włączenia społecznego i tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego. Działania tych NGO w opinii uczestników FGI są rozczłonkowane  

i brak w nich komplementarności. Często wynika to z rywalizacji pomiędzy poszczególnymi NGO  

o dostęp do środków finansowych i rolę w regionie. 

Za bariery, które mogą wystąpić w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 uznano 

„parametryzację i digitalizację” procesu wsparcia, które można rozumieć jako biurokratyzację 

i niepotrzebne uszczegółowienia wymogów przyszłych priorytetów programu operacyjnego. Te, 

jako „zbyt skomplikowane, zbyt odrzucające”171 mogą utrudnić działania na rzecz włączenia 

społecznego i aktywnego społeczeństwa.  

Pozytywne elementy, które można odnaleźć w każdym z aspektów analizy wykluczenia i aktywności 

społecznej są stymulatorami rozwiązywania przez samorząd województwa problemów w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stwarzania możliwości dla włączenia społecznego. 

Takie właśnie cechy otoczenia mieszkańców województwa, związane z dobrą ogólną sytuacją 

gospodarczą województwa z wartościowymi/korzystnymi aspektami zjawisk społeczno-

gospodarczych (pozytywne wskaźniki demograficzne, bezrobocia, usług zdrowotnych, 

chorobowości, socjokulturowe, socjalne, systemu pomocy społecznej, bezpieczeństwa, aktywności 

społecznej172) mobilizują i ułatwiają walkę z wykluczeniem społecznym oraz aktywizowanie 

                                                 

 

 
168 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
169 Przedwcześnie wypadający z edukacji. 
170 Jednocześnie zauważyli, że pewną barierą w poprawnym rozwoju społeczeństwa jest nazbyt rozbudowana i kosztochłonna 

infrastruktura zdrowotna oraz edukacyjna; FGI z instytucjami 
171 FGI z naukowcami 
172 Za: Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2010, s.27 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 214 

społeczeństwa. Z przeprowadzonych studiów przypadku173 wynika, że jest to owocna współpraca 

partnerów w projektach, w tym z JST, szeroka wymiana doświadczeń, doświadczenie realizatorów 

projektu, zaangażowana kadra, przeprowadzona wcześniej poprawna diagnoza sytuacji, 

wszechstronny charakter wsparcia (oprócz aktywizacji zawodowej - wsparcie psychologiczne i praca 

z otoczeniem, zajęcia o przemocy domowej, o oszczędzaniu, pomoc materialna np. na kupno 

okularów), utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu nawet po zakończeniu jego wdrażania.  

Respondenci zgodzili się, że podstawowym stymulatorem jest wczesna edukacja, zarówno 

w kwestiach aktywizacji społeczeństwa (nauka, wypracowanie odruchów współpracy, wybór lidera, 

praca grupowa itp.), jak i w celu walki z wykluczeniem społecznym (np. nauka przedsiębiorczości). 

Jak zauważono wcześniej (Moduł 2) również inwestycje w dostęp do Internetu sprzyjają 

podnoszeniu poziomu edukacji społeczeństwa także w kwestiach prospołecznych i aktywizujących 

poprzez zapewnienie szybkiego i bezpłatnego dostępu do wiedzy na ich temat. 

W nowym okresie programowania niezmiernie istotna jest kwestia zapewnienia ciągłości i stałości 

wsparcia – taki charakter wsparcia jest generatorem jego większych efektów.  

Innym, zauważonym przez uczestników FGI174 stymulatorem będzie czytelność i przystępność 

języka konkursów, stosowanego przez samorząd: „Na poziomie regionalnym trzeba pisać bardziej 

po ludzku”. 

3.3. Konkluzje cząstkowe 

Analiza dostępnej literatury175 na temat współpracy pionowej w samorządzie terytorialnym oraz 

aktywności samorządu województwa pozwala wyciągnąć wnioski o jej niewielkiej skali  

i ograniczonych formach i zasięgu. Potwierdzają to przeprowadzone badania jakościowe, z których 

wynika, że nie są wykorzystywane wszystkie możliwości, jakie daje współpraca pionowa. Istotne 

w tej kwestii wydaje się uwrażliwienie przez samorządu województwa interesariuszy na rolę dobrze 

zbudowanej oraz rozwijanej współpracy, promocja współpracy między jednostkami samorządu 

terytorialnego i jej roli w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego.  

Województwo jest aktywne na arenie międzynarodowej. Jak wynika z ogólnodostępnej strony 

internetowej176 Urząd Marszałkowski posiada rozwiniętą sieć współpracy partnerskiej, dwustronnej 

w ramach programów i inicjatyw międzynarodowych. W porównaniu do takiego zewnętrznego 

zaangażowania aktywność wewnętrzna wygląda skromniej, co nie znaczy, że nie ma przykładów 

dobrej i efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego. W celu zwiększenia 

efektywności polityk publicznych niezbędna jest zmiana postaw głównych interesariuszy wszystkich 

szczebli oraz prowadzenie promocji współpracy, w tym pionowej, również poprzez nieformalne 

spotkania.  

Analiza zdefiniowanych w strategicznych dokumentach i wynikających z niniejszego badania 

obszarów problemowych w województwie oraz grup docelowych, wspieranych poprzez działania 

samorządu pozwala na wyciągniecie wniosku o ich kluczowym charakterze dla realizacji celów 

rozwoju regionu, określonych w SRWW oraz celów Strategii Europa 2020. Gros problemów 

związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu koncentruje się na kluczowych grupach 

                                                 

 

 
173 Studium przypadku, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Młodzi 
aktywni Stowarzyszenie Ziemia Krobska 
174 FGI z naukowcami 
175 Program Rozwoju Instytucjonalnego Baza Dobrych Praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym – Współpraca między 

jednostkami terytorialnymi, dostępny: http://pri.dobrepraktyki.pl/index.php?akcja=pokaz&co=opisy&id_opisu=8 (10.09.2013 

r.);  M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, 2008  
176 Dane dotyczące współpracy UMWW z zagranicą: http://www.umww.pl/wspolpraca (10.09.2013 r.) 
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społecznych: dzieciach i młodzieży, seniorach, osobach z ograniczeniem sprawności oraz osobach  

z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego177.  

Grupy te powinny odgrywać kluczową rolę w polityce społecznej województwa, czy to ze względu 

na swoją zasadniczą funkcję w przyszłym rozwoju społeczno-gospodarczym (ograniczenie liczby 

uczniów przedwcześnie kończących edukację i promocja wykształcenia wyższego mają służyć 

zapewnieniu wyższego poziomu zatrudnienia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy), czy też ze 

względu na zmiany demograficzne, z którymi w niedalekiej przyszłości będziemy musieli się 

zmierzyć (starzenie się społeczeństwa), czy wreszcie ograniczenie ubóstwa poprzez 

minimalizowanie nierówności (disparities) i unikanie nadmiernej polaryzacji. Wszystkie te aspekty, 

obecne w polityce UE wspierania walki z wykluczeniem społecznym na lata 2014-2020, zostały już 

zaadresowane zarówno w aktualnej polityce samorządu województwa, jak i w strategiach na nowy 

okres programowania. 

Szczególna rola przypada edukacji, w tym wczesnoszkolnej, w celu wypracowania odpowiednich 

postaw i nawyków wśród mieszkańców. Równie ważna w realizacji celów niniejszego badania jest 

kwestia zapewnienia mieszkańcom szeroko rozumianej infrastruktury, której brak może unicestwić 

wszelkie wcześniejsze inwestycje i działania miękkie.  

Powyższe działania w kierunku stworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego muszą mieć 

charakter długofalowy i wieloletni, stąd też niezbędne zaangażowanie organów samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli. 

NGO potrzebują nadal instytucjonalnego wsparcia, co pozwoli im spełniać ich rolę i udzielać pomocy 

zainteresowany organizacjom i osobom prywatnym. Warto byłoby umożliwić wsparcie indywidualne 

kadry NGO i wymianę doświadczeń. 

Wybrane jako kluczowe dla rozwoju województwa grupy docelowe (dzieci i młodzież, seniorzy, 

osoby z ograniczeniem sprawności oraz osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego)178 i przypisane 

do nich w Strategii Polityki Społecznej dziedziny interwencji179 zgodne są z obszarami wspieranymi 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)180 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR)181, zawartymi w projektach rozporządzeń w sprawie tych funduszy na lata 

2014-2020. Pozwoli to w nowej perspektywie finansowej sięgnąć również po europejskie źródła 

finansowania polityki społecznej. 

3.4. Rekomendacje cząstkowe 

32. Jakie, w związku z tym, działania należałoby uznać za priorytetowe dla samorządu województwa? W jaki 

sposób samorząd województwa, powinien wpływać w latach 2014 – 2020 na: a. ograniczenie aktualnego poziomu 

wykluczenia społecznego, b. przeciwdziałanie poszerzaniu się wykluczenia społecznego, c. rozwój instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego, d. rozwój inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzanie zainteresowania 

grup docelowych ofertą instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

33. W jakich branżach wskazane byłoby wspieranie podmiotów i instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

w tym podmiotów ekonomii społecznej z punktu widzenia przewidywanych wyzwań 

demograficznych/gospodarczych/środowiskowych stojących przed województwem wielkopolskim? 

34. Na czym powinno polegać partnerstwo samorządu województwa z podmiotami i instytucjami w regionie 

                                                 

 

 
177 Strategia polityki społecznej województwa wielkopolskiego, tab.5, str.49 
178 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020, Poznań 2010, s. 46 
179 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020, Poznań 2010, s. 50 
180 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=pl 
181http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_pl.

pdf 
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w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i tworzenia warunków dla włączenia 

społecznego w rozwój? Jakie źródła i sposoby finansowania realizacji tych celów należy przewidzieć w budżecie 

województwa w latach 2014 – 2020? 

35. W jaki sposób i w jakim zakresie fundusze europejskie mogą, w perspektywie 2014 – 2020, potencjalnie 

wpłynąć na stymulowanie działań i uzyskanie pożądanych efektów w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu? 

 

Działania uznane za priorytetowe w dokumentach strategicznych województwa wpisują się zarówno 

w podstawowe kierunki krajowej polityki rozwoju w perspektywie roku 2020, jak również są zgodne 

z wytycznymi płynącymi z priorytetów strategicznych określanych na lata 2010-2020 na szczeblu 

instytucji Unii Europejskiej. Postanowiono tam, że szczególną wagę UE będzie przykładać do 

„promowania włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”, poprzez m.in.: „aktywną integrację; 

integrację społeczności marginalizowanych takich jak Romowie; zwalczanie dyskryminacji m.in. ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 

lub orientację seksualną; ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług  

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz wspieranie 

gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych”182. W kwestiach inwestycyjnych wspierane 

będą z EFRR „inwestycje w infrastrukturę społeczną (…), które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego” oraz „przejście z usług instytucjonalnych do usług na 

poziomie społeczności lokalnych”183. Kierunki interwencji w zakresie polityki społecznej i aktywizacji 

obywateli w województwie realizują też wytyczne Strategii na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, jak również 

wpisują się w postanowienia Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej184. 

Przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe potwierdzają wagę i priorytetowy charakter 

wymienionych w dokumentach strategicznych grup, problemów i działań. 

1. Edukacja młodzieży priorytetem 

Badania jakościowe (wywiady w ramach studiów przypadku, jak i w ramach wywiadów grupowych) 

wskazują, że priorytetowym działaniem jest inwestycja w edukację, zarówno w celu walki  

z wykluczeniem społecznym, a także włączania społecznego jak i aktywizacji społeczeństwa. Młode 

pokolenie trzeba nauczyć pewnych zachowań i mechanizmów, które, przyswojone, będą 

procentowały w przyszłości (praca w zespołach/grupach, wybór lidera). 

Działania edukacyjne są długoterminową polityką, przynoszącą swoje efekty w walce 

z wykluczeniem społecznym i o aktywizację społeczeństwa dopiero po wielu latach. Szerokiego 

podejścia nie zastąpią działania punktowe czy krótkoterminowe, możliwe do zrealizowania 

w ramach projektów dofinansowanych z UE. Potrzebna jest wdrażana nieprzerwanie 

dalekowzroczna polityka i stałe wsparcie: „Problemem jest też akcyjność, nieciągłość – projekty 

realizowane są tylko wtedy, gdy są pieniądze. Środki się kończą – umiera idea asystenta rodziny 

w 11 gminach. Skończyły się pieniądze, amen, zdechło”185. 

Proponowane w badaniach konkretne działania dotyczą nauczania aktywności obywatelskiej  

i społeczeństwa obywatelskiego w szkołach, profesjonalnego prowadzenia zajęć  

z przedsiębiorczości, zmiany metod nauczania na grupowe/warsztatowe oraz ciągłego podnoszenia 

                                                 

 

 
182 http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Negocjacje_2014_2020/Negocjacje/Documents/EFS.pdf 
183http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_pl.

pdf 
184 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0758:PL:NOT 
185 FGI z naukowcami 
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kwalifikacji nauczycieli Równie ważne jest udostępnienie doradztwa zawodowego na poziomie 

gimnazjum oraz ułatwienie kontaktu uczniów z pracodawcami – poprzez staże, praktyki, wizyty  

w zakładach pracy. 

2. Dalsza pomoc w walce ze stereotypami 

Ze zrealizowanych badań jakościowych wynika konieczność współpracy samorządów w kierunku 

„wsparcia wizerunkowego” spółdzielni socjalnych. Ta forma aktywizacji cieszy się szerokim 

zainteresowaniem beneficjentów w Wielkopolsce. Z powodów historycznych spółdzielnie są 

postrzegane, „że to jest jakiś kołchoz albo, że mieszkania. (Społeczeństwo) ma taki problem, że nie 

wdraża się w temat do końca. Segreguje i do widzenia”186. „Społeczność lokalna postrzega 

spółdzielnię, jako miejsce, gdzie są bezdomni, alkoholicy, żule”187. „Termin spółdzielnie źle się 

kojarzy ze względu na konotacje z poprzednim systemem. Tutaj zleceniodawcy mają opór, bo 

wiadomo, spółdzielnia kojarzy nam się z latami Polski Ludowej”188. 

Podkreślano ciągle istniejące stereotypy odnośnie spółdzielni socjalnych, zarówno wśród samych 

pracodawców/zleceniodawców, jak i szerszego społeczeństwa, jak również trudności w samo-

dzielnym podjęciu się przez organizacje pozarządowe przedsięwzięcia zmiany wizerunku 

spółdzielni: „My nie damy rady tworzyć kampanii promocyjno-wizerunkowej. A stan wiedzy 

pracodawców jest naprawdę bardzo słaby”. „Siła przebicia samorządu w tej kwestii jest znaczenie 

większa”189. 

Oczekiwana przez uczestników FGI rola samorządu w tym zakresie polega na wsparciu  

w „budowaniu prestiżu spółdzielni”190: „Nie tylko chodzi o to, żeby samorządy wspierały spółdzielnie 

poprzez dawanie zleceń, ale także poprzez budowanie świadomości wśród całej reszty 

społeczeństwa, że to niesienie ze sobą wartość etyczną i finansową”. Ważną rolę samorządów  

w tym zakresie w opinii uczestników FGI oddaje stwierdzenie: „I dopóki urzędy czy instytucje 

zajmujące się spółdzielniami nie zmienią tego postrzegania, to będzie im bardzo trudno znaleźć 

jakieś zlecenie”191. 

Podobnie, respondenci oczekują wsparcia samorządu w likwidacji wielu innych istniejących ciągle 

barier „miękkich”: stereotypów społecznych, utartych sposobów myślenia i samooceny osób 

wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem, budowaniu szeroko rozumianej kultury społecznej, 

polegającej na zwiększonej aktywności i zaangażowaniu obywateli, mechanizmach partycypacji 

społecznej. Należy również pracować nad tym, by ludzie otwarcie mówili o swoich trudnościach: 

„Ludzie nie chcą przyznać się do tego, że mają problemy. Bo to jest w Polsce źle kojarzone”192. 

Wśród respondentów badania jakościowego panowała zgoda, co do wagi prewencyjnego charakteru 

działań aktywizująco-włączających: „Społeczeństwa powinny funkcjonować nie po to, żeby ratować 

te osoby wykluczone, ale po to, żeby zapobiegać temu wykluczeniu”193, „Ale chodzi o profilaktykę, 

właśnie chodzi o edukację. Czyli wszystko to, co może ich uratować przed wykluczeniem 

społecznym194”. 

 

 

                                                 

 

 
186 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
187 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
188 FGI z naukowcami 
189 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
190 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
191 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
192 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
193 FGI z instytucjami 
194 FGI z naukowcami 
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3. Dalsze wsparcie w aktywizowaniu społeczności 

Inną sferą, w której pomoc samorządu jest niezbędna jest dalsze aktywizowanie społeczności 

w celu zbudowania równoprawnego partnera dla samorządu – społeczeństwa obywatelskiego. 

Działania takie są jednak trudne i czasochłonne, dlatego powinny mieć charakter długofalowy:  

„Żeby zbudować państwo potrzeba 6 miesięcy, a społeczeństwo obywatelskie – 60 lat. W Polsce 

mamy wielki sztandar narodowy, a społeczeństwo żadne”, „Polskie społeczeństwo obywatelskie 

organizowało się zawsze przeciwko komuś. Było „wy”. I tutaj potrafimy się sprzęgać, ale to musi 

być wróg. Tu się da coś zrobić, ale to jest długa droga”, „Ale społeczeństwa obywatelskiego nie 

buduje się w pół roku. Wejść w społeczność lokalną, znaleźć tam liderów to jest półtora do dwóch 

lat.”; „Budowanie silnych społeczności lokalnych jest najbardziej pracochłonnym działaniem”. 

Istotne jest przy tym dbanie o to, by samorząd był postrzegany jako partner właśnie: „Ważne jest 

to, żeby ludziom pokazywać, że samorząd to nie jest instytucja, która sobie stoi budynkowo tylko 

to jest nasza instytucja”195. 

Jak wynika ze zlecanych przez UMWW analiz i diagnoz województwa istnieją na jego terenie 

obszary bardzo odmienne od miasta Poznania, charakteryzujące się niską aktywnością społeczną 

i brakiem lokalnych NGO. W przypadku takich obszarów istnieją wyraźne trudności w budowaniu 

aktywnego społeczeństwa oddolnie. Niezbędne tu są działania z wyższego szczebla samorządu, 

powiatowego i regionalnego: „Tu rola jest rzeczywiście strategii wojewódzkich, powiatowych”, „Bez 

wpływu środków ta mała gmina nie uruchomi procesów rozwojowych w takiej małej skali. Trzeba 

działać na poziomie powiatowym i regionalnym”196.  

Respondenci badania jakościowego widzą konieczność dalszego wsparcia w postaci funduszy 

europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 w celu stymulowania działań i zwiększania 

efektywności w zakresie rozwoju społecznego i aktywizacji społeczeństwa. Z badania ilościowego 

odnośnie ekonomii społecznej wynika, że w nowej perspektywie finansowej w szczególności 

wsparcie powinno być skierowane na utrzymanie PES (65%), szkolenia, w jaki sposób prowadzić 

PES i pozyskiwać środki na jej działalność (53%) oraz na realizację wspólnych przedsięwzięć, 

projektów partnerskich (49% wskazań). Dyskusję wywołała promowana przez MRR kwestia 

łączenia w wiązki projektów miękkich i twardych w nowym okresie programowania. Respondenci 

odnieśli się do niej ze zrozumieniem, widzą jej zasadność, wyrazili też swoje wątpliwości i obawy  

o właściwą realizację wytycznych MRR w przyszłości. Niepewność należytej realizacji wytycznych 

ministerialnych wynika z nowatorskiego charakteru przewidzianego mechanizmu i braku 

doświadczeń w jego stosowaniu. Szereg pytań wzbudziły w szczególności kwestie techniczno-

operacyjne organizacji konkursów – niezmiernie istotne z punktu widzenia prawidłowego  

i skutecznego wykorzystywania środków finansowych.  

Ze względu na podkreślaną wielokrotnie w badaniach małą aktywność społeczności lokalnych oraz 

realizowanie projektów przez organizacje „o większym zasięgu, z większych ośrodków” szczególne 

wsparcie należy skierować do ośrodków pomocy społecznej niższego rzędu: „W takich małych 

ośrodkach te pieniądze powinny iść w ten sektor publiczny”197. 

Kierunek działań wskazany przez ekspertów na panelu do pracy na terenach charakteryzujących się 

największą liczbą problemów i gdzie efektywność zatrudnieniowa jest najniższa obejmuje 

przemyślany wybór doświadczonych podmiotów oraz budowanie partnerstw z PUP-em, OPS-em, 

ewentualnie „klastrów społecznych”. 

                                                 

 

 
195 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
196 FGI z naukowcami 
197 FGI z naukowcami 
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4. Wydłużenie czasu trwania projektów 

Kwestią, która zyskała szeroką akceptację jest wydłużenie czasu trwania projektów w nowej 

perspektywie finansowej, zarówno dotyczących aktywizacji poszczególnych osób 

wykluczonych, jak i budowania aktywnego społeczeństwa.  

W obydwu przypadkach są to procesy czasochłonne, ale wpływające bezpośrednio na 

kompleksowość wsparcia: „rozwój umiejętności miękkich, których się w szkołach nie uczy. 

Wzmacniamy umiejętności społeczne (osób niepełnosprawnych) (...) Taki projekt wymaga pracy 

dwuletniej minimum”. „Kończy się kurs i kończy się wsparcie. Bo nie ma już pieniędzy, żeby 

wspomagać taką osobę. Samo przekwalifikowanie nie wystarcza”198. „Ta osoba musi być 

nadzorowana cały czas. To podtrzymuje zapał takiej osoby. I taka sytuacja wymaga też tego, żeby 

wspierać pracodawców, którzy nigdy nie mieli styczności z takimi osobami”. „Jak jest osoba, która 

przez 15 lat była bezrobotna. I nie oczekujmy, że w ciągu roku zmienimy życie tej osoby. Ta osoba 

potrzebuje kompleksowego wsparcia (...)”199. 

Uczestnicy FGI zgodzili się, że dłuższe, choć mniej intensywne wsparcie jest bardziej efektywne: 

„Jak coś ma być dobrze zrobione to ma być efekt, a nie wskaźnik. Jak ma być efekt to potrzeba 

czasu. To ma być jakość”200. „Problem też jest tego typu, że jak już jest wsparcie to jest ono 

bardzo intensywne, ale krótkotrwałe. Osoba jest atakowana. A potem nagle tego wsparcia nie ma. 

Mogłoby to wsparcie być mniejsze, ale długotrwałe”201. 

5. Dalsze wsparcie instytucjonalne i indywidualne NGO 

Dosyć duże pole działań jawi się przed samorządem w zakresie dalszego wsparcia NGO. 

Organizacje pozarządowe czują ciągle potrzebę wsparcia instytucjonalnego, które umożliwi im 

udzielanie wsparcia bezpośredniego z ich strony: „Potrzebne jest też wsparcie przedsiębiorczości  

(w zakresie) prowadzenia działalności, która mogłaby być źródłem finansowania (...) wymiana 

doświadczeń osób, które zajmują się spółdzielniami społecznymi”202. 

Potrzeby dotyczą również wsparcia indywidualnego kadry NGO: „coachingi. Indywidualne wsparcie. 

Nawet pomoc psychologa. Jesteśmy obciążeni psychicznie poprzez pracę z klientami. (...) Wsparcie 

psychologa byłoby przydatne. Obciążenie mamy bardzo duże, dąży do wypalenia zawodowego”203 . 

Potwierdzonym w literaturze postulatem, który wyniknął również z niniejszych badań jest 

udzielanie adekwatnego do zakresu działań wsparcia: „Jak mamy jakieś wsparcie dla instytucji, to 

żeby rzeczywiście była to kwota, która pozwoli to wsparcie zrealizować. Często zdarza się tak, że 

kwoty przyznawane NGO są tak połowiczne, że trzeba mieć bardzo dużo potencjału własnego, żeby 

to zrealizować204. Inna wypowiedź: „I jeżeli już takie inicjatywy się tworzy to powinny być środki, 

które pozwolą je zrealizować. I tu nie chodzi tylko i uczestników, ale też ich rodziny. Jak jest 

alkoholik, który stara się zmienić to trzeba też wziąć pod uwagę też to, że to jest dobre dla całych 

rodzin i w ogóle otoczenia”205. 

  

                                                 

 

 
198 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
199 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
200 FGI z NGO działającymi na rzecz włączenia społecznego 
201 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
202 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
203 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
204 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
205 FGI z NGO przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu 
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Moduł 4. Cele i doświadczenia WRPO w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego  
w regionie  

4.1. Problemy badawcze 

Rezultaty 

36. W jakim stopniu działania podejmowane przez WRPO służyły realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, 

celów Strategii Europa 2020 dotyczące rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

37. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji WRPO w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu 

procesów włączania społecznego w regionie? 

37a. Jaki jest stan zaawansowania realizacji WRPO? (Krótkie wprowadzenie) (pytanie dodatkowe) 

37b. Jak kształtują się wskaźniki produktu i rezultatu WRPO na tle ogólnych danych społeczno-ekonomicznych 

regionu? (pytanie dodatkowe) 

37c. Czy i w których obszarach tematycznych zw. z zakresem badania linia demarkacyjna ogranicza możliwości 

realizacji celów EU2020 przez WRPO? (pytanie dodatkowe) 

Trafność 

38. Jaka jest adekwatność celów WRPO, sformułowanych na poziomach: programu, priorytetów, rodzajów 

działań i typów projektów do potrzeb regionu związanych z celami Strategii Europa 2020 w zakresie 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

39. Które rodzaje działań i typy projektów WRPO w największym stopniu służą realizacji celów strategii Europa 

2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej206? 

40. Oszacować które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są zaspokajane, 

przez działania i typy projektów przyjęte w WRPO? Które z tych działań i typów projektów są adekwatne do 

zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym? 

Spójność 

41. Jaka jest spójność celów WRPO, na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów z 

celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

42. Jaka jest spójność celów WRPO, na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań oraz typów 

projektów z celami strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

 

 

                                                 

 

 
206 Wg wstępnych informacji uzyskanych w ROPS, w zasadzie te typy inicjatyw zostały już zidentyfikowane i wstępnie opisane 

w Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej – teraz trzeba to „przekuć” na zapisy operacyjne w programie. 
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4.2. Wyniki badania 

37. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji WRPO w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu 

procesów włączania społecznego w regionie? 

Analiza działań WRPO 2007-2013 na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia 

społecznego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 obejmuje okres od 1 stycznia 

2007 do 31 grudnia 2013 roku. Jest instrumentem realizującym działania prowadzące do 

zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Wspólnoty. 

W pierwszym kroku konieczna jest identyfikacja działań i typów projektów WRPO 2007-2013, które 

oddziałują na: 

1. Obniżenie poziomu wykluczenia społecznego oraz zapobieganie jego rozszerzaniu, 

2. Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

3. Rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

 

Ad. 1. Identyfikacja działań i typów projektów przyczyniających się do obniżenia 

poziomu wykluczenia społecznego oraz zapobiegania jego rozszerzaniu 

W ramach diagnozy przedstawionej w rozdziale 1 do poszczególnych typów wykluczenia przypisano 

następujące problemy: 

 Wykluczenie materialne: 

Bezrobocie, szczególnie wśród kobiet i ludzi młodych oraz starszych, 

Niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawodowych wynikających ze słabości 

kapitału ludzkiego, 

Ubóstwo, 

 Wykluczenie strukturalne: 

Marginalizacja ze względu na miejsce zamieszkania, 

Przedwczesne wypadanie z systemu edukacji, 

Niedostateczna infrastruktura społeczna, 

 Wykluczenie fizyczne: 

Niepełnosprawność (odsetek niepełnosprawnych wśród wszystkich mieszkańców 

Wielkopolski jest wyższy niż średnia krajowa), 

Wykluczenie ze względu na wiek, 

 Wykluczenie cyfrowe:  

Niedostateczny dostęp do szybkiego Internetu, 

Niedostateczna komputeryzacja szkół (szczególnie w szkołach ponadpodstawowych 

i na wsi),  

Niedostateczne wykorzystanie TIK przez mieszkańców Wielkopolski, 

 Wykluczenie normatywne: 

Konflikty z prawem, 

Uzależnienia. 
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W obszarze wykluczenia materialnego wpływ WRPO 2007-2013 widoczny jest w odniesieniu do 

bezrobocia - bezpośrednio wpływa na jego zmniejszenie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w 

wyniku realizacji projektów. Oddziaływanie Programu na zjawisko ubóstwa może być jedynie 

bardzo pośrednie – poprzez ogólny wpływ na podniesienie konkurencyjności województwa, 

uczynienie regionu miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie. Efekty tego nie są mierzalne, podobnie, 

jak w przypadku niskiego poziomu wykształcenia i braku kwalifikacji zawodowych wynikających ze 

słabości kapitału ludzkiego. Znaczenie dla wykluczenia materialnego będą miały wszystkie projekty 

WRPO 2007-2013, dzięki którym powstały miejsca pracy. Ze względu na to, iż system 

monitorowania nie pozwala na zbadanie całkowitego wpływu Programu na wskaźnik 

nowopowstałych miejsc pracy, zlecono w 2012 roku badanie ewaluacyjne pt. Wpływ interwencji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w 

Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy. Wyniki tego badania pokazały, 

iż miejsca pracy tworzone były w wyniku realizacji ponad 61% badanych projektów. W powyższym 

badaniu oszacowano, że na skutek realizacji wszystkich projektów powstało łącznie 7 561 miejsc 

pracy (w tym 31% zajmują kobiety), z czego prawie 90% to bezpośrednie miejsca pracy, powstałe 

u beneficjentów. Miejsca pracy powstałe dzięki WRPO (7 561) stanowią 7% wszystkich powstałych 

w latach 2007-2012 w Wielkopolsce miejsc pracy netto207.  

W obszarze wykluczenia strukturalnego wpływ WRPO 2007-213 na zdiagnozowane problemy 

może być pośredni. Na zmniejszenie marginalizacji ze względu na miejsce zamieszkania 

oddziaływać będą projekty transportowe zwiększające mobilność przestrzenną mieszkańców. W 

Programie przedstawiono następującą diagnozę tego problemu: „Dziś obserwuje się zjawisko, które 

można nazwać marginalizacją osób na rynku pracy, ze względu na ich miejsce zamieszkania. Niska 

częstość oraz długi czas przejazdu ograniczają nie tylko dostęp do rynku pracy, ale także do 

administracji, kultury, czy usług społecznych. Skutkuje to przede wszystkim marginalizacją 

obszarów wiejskich. Jednym z najważniejszych ograniczeń i problemów rozwojowych jest to, iż 

rozmieszczenie zasobów pracy nie zawsze pokrywa się z rozmieszczeniem podaży pracy. Od 

początku lat 90. zmniejszyły się możliwości techniczne dojazdów do pracy. W ostatnich kilkunastu 

latach radykalnie zmniejszyła się sieć regionalnych przewozów kolejowych oraz autobusowych. 

Niewystarczająca oferta przewozów regionalnych, zarówno kolejowych, jak i autobusowych 

utrudnia dostęp do rynku pracy wielu mieszkańcom małych miast oraz obszarów wiejskich. 

Utrudnia także dostęp do oferty instytucji edukacyjnych, kultury, administracji oraz opieki 

zdrowotnej”208. W związku z tym na minimalizowanie tego problemu wpływ mają następujące 

działania WRPO 2007-2013 w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna: 

 Działanie 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, 

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 

 Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu 

drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), 

 Działanie 2.3. Modernizacja regionalnego układu kolejowego, 

 Działanie 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. 

W dalszej części rozdziału przyjrzymy się efektom tych działań.   

Szczególne znaczenie dla zmniejszenia wykluczenia związanego z miejscem zamieszkania ma 

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych. Celem priorytetu jest regeneracja i 

restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Cały priorytet realizuje 

działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu i sprzyjające włączeniu społecznemu, tj.: 

                                                 

 

 
207 Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w 

Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy; lipiec 2012 
208 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, Poznań; grudzień 2011 
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 Działanie: 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,  

 Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych), 

Na przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji WRPO 2007-2013 może w 

sposób pośredni oddziaływać poprzez projekty infrastrukturalne w obszarze edukacji. Takie 

projekty realizowane są w ramach Priorytetu V WRPO 2007-2013 Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego, którego celem jest rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej 

regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Cały priorytet realizuje działania ukierunkowane na 

przeciwdziałanie wykluczeniu i sprzyjające włączeniu społecznemu, przy czym w obszarze edukacji 

są to: 

 Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,  

 Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. 

W ramach priorytetu V realizowane są także projekty odpowiadające na problem niedostatecznej 

infrastruktury społecznej, realizowane w ramach: 

 Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 

województwie,  

 Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. 

W ramach Działania 5.4 realizowane są projekty dotyczące przebudowy, adaptacji oraz budowy 

obiektów służących przede wszystkim świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej oraz 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W obszarze wykluczenia fizycznego wsparcie WRPO 2007-2013 ma charakter pośredni. Trudno 

jest zidentyfikować typy projektów, które by odpowiadały na specyficzne problemy osób starszych 

(wykluczenie ze względu na wiek), ale już w przypadku osób niepełnosprawnych jest to możliwe. 

Do takich projektów należą te realizowane w ramach Priorytetu II w: 

 Działaniu 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, 

 Działaniu 2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego. 

Istotnym elementem wielu projektów Priorytetu II jest wprowadzanie do inwestycji rozwiązań, 

które przyczyniają się do likwidacji barier dla niepełnosprawnych (dźwiękowa sygnalizacja świetlna, 

niższe progi krawężników, autobusy niskopodłogowe). Tabor kolejowy posiadać będzie rozwiązania 

techniczne dostosowane dla osób o ograniczonej mobilności (niskopodłogowe jednostki taborowe, 

windy/ podesty zewnętrzne, toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich). 

Zakupione autobusy również dostosowane będą do osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami 

m.in. poprzez niskopodłogowe zawieszenie, specjalne przyciski informujące kierowcę o 

wsiadaniu/wysiadaniu osób, szerokie drzwi, funkcje przyklęku209. 

Warto podkreślić, iż nowoczesna infrastruktura ma wpływ nie tylko na zmniejszenie wykluczenia 

fizycznego dla osób o szczególnych potrzebach. Nowa infrastruktura oznacza lepszą komunikację i 

większą mobilność, poprawia dostęp do miejsc pracy, sprzyja podnoszeniu konkurencyjności i 

atrakcyjności inwestycyjnej, co przekłada się na wzrost przedsiębiorczości, a tym samym wzrost 

liczby miejsc pracy.  

W obszarze wykluczenia cyfrowego WRPO 2007-2013 odpowiada na problem niedostatecznego 

dostępu do szybkiego Internetu w sposób bezpośredni poprzez: 

 Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

W ramach działania realizowany jest wspomniany już w rozdziale 1 projekt budowy Wielkopolskiej 

Sieci Szerokopasmowej. Komisja Europejska decyzją z dnia 21 grudnia 2011 roku zatwierdziła 

                                                 

 

 
209 Za: Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 
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zmiany wprowadzone w WRPO 2007-2013, m.in. przyznanie dodatkowych środków z Krajowej 

Rezerwy Wykonania na realizację nowego działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu 

szerokopasmowego, związanego z budową sieci światłowodowej na etapie tzw. „ostatniej mili” 

(alokacja to 38 mln euro). Ogłoszono dwa nabory wniosków: pod koniec 2012 roku i w lutym 

2013r. Oba nabory zostały unieważnione ze względu na niewystarczającą weryfikację obszarów 

wsparcia (za co odpowiedzialność ponosi Urząd Komunikacji Elektronicznej). 

W obszarze wykluczenia normatywnego wpływ WRPO 2007-2013 jest niemierzalny i nie można 

wskazać konkretnych działań, które będą przeciwdziałać w sposób szczególny temu wykluczeniu.  

Ad. 2. Identyfikacja działań i typów projektów przyczyniających się do rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego 

W ramach WRPO 2007-2013 brak jest działań i typów projektów ukierunkowanych na rozwój 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego, tj. III sektora. Organizacje pozarządowe mogły być 

beneficjentami wybranych działań. Analiza danych sprawozdawczych pokazuje jednak, iż stanowią 

one najmniejszą grupę wśród wszystkich typów beneficjentów (w sumie 20 fundacji i stowarzyszeń 

realizujących projekty na kwotę dofinansowania niecałe 46 mln euro210; wśród tych podmiotów 

znajdują się m.in. klastry, jednostki ochotniczej straży pożarnej, organizacje turystyczne). Zatem 

bezpośredni wkład Programu w rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest znikomy. 

Ad. 3. Identyfikacja działań i typów projektów przyczyniających się do rozwoju inicjatyw 

z zakresu ekonomii społecznej 

W ramach WRPO 2007-2013 brak jest działań i typów projektów ukierunkowanych wyłącznie na 

rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Wśród realizowanych projektów z zakresu 

infrastruktury społecznej jest jeden realizowany przez PES - Budowa dwóch budynków w Poznaniu 

przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej. 

Podsumowując, działania WRPO 2007-2013 ukierunkowane na wspieranie włączenia społecznego 

to: 

 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z 

wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), 

 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi 

wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), 

 2.3. Modernizacja regionalnego układu kolejowego, 

 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, 

 2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, 

 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,  

 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych), 

 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,  

 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, 

 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie,  

 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. 

 

Wspierane grupy 

Zgodnie z przyjętą definicją włączenia społecznego wyszczególniono trzy typy działań oraz grupy 

docelowe: 

                                                 

 

 
210 Na podstawie KSI SIMIK stan na dzień 30 czerwca 2012. 
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 Działania skierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – grupą docelową tego 

typu działań będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. bezrobotni, 

niepełnosprawni, 

 Działania skierowane na rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego - grupą docelową 

tego typu działań będą podmioty III sektora, 

 Działania skierowane na rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej - grupą docelową 

tego typu działań będą podmioty ekonomii społecznej. 

Ze względu na charakter WRPO grupy docelowe nie są wspierane przez projekty WRPO 2007-2013 

w sposób bezpośredni. Poniższa tabela prezentuje typy odbiorców bezpośrednich i pośrednich 

poszczególnych działań WRPO ukierunkowanych na pośrednie wspieranie włączenia społecznego. 

Tabela 4.1. Typy odbiorców bezpośrednich i pośrednich poszczególnych działań WRPO 2007-2013. 

Działania WRPO 2007-2013 Beneficjenci wsparcia* Grupy docelowe zgodnie z definicją 

włączenia społecznego 

2.1. Wzmocnienie regionalnego 

układu powiązań drogowych  

Samorząd województwa 

wielkopolskiego 

Województwo wielkopolskie  

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem ze 

względu na miejsce zamieszkania) 

2.2. Poprawa dostępności do 

regionalnego i 

ponadregionalnego układu 

drogowego  

Samorządy lokalne Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem ze 

względu na miejsce zamieszkania) 

2.3. Modernizacja regionalnego 

układu kolejowego 

PKP PLK Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem ze 

względu na miejsce zamieszkania) 

2.4. Tabor kolejowy dla 

regionalnych przewozów 

pasażerskich 

Wspólnota samorządowa - 

województwo 

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby niepełnosprawne) 

2.5. Rozwój miejskiego 

transportu zbiorowego 

Przedsiębiorstwa 

Samorząd lokalny 

Mieszkańcy miast (w tym osoby 

niepełnosprawne) 

2.7 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 

JST (m. Poznań) 

Duże przedsiębiorstwo  

Policja 

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem 

cyfrowym) – w ramach projektu 

Budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej  

4.1 Rewitalizacja obszarów 

miejskich 

Inicjatywa JESSICA Mieszkańcy obszarów 

rewitalizowanych (osoby zagrożone 

wykluczeniem strukturalnym) 

4.2 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych i 

powojskowych 

JST 

Szkoły 

Przedsiębiorstwa 

Kościół katolicki 

Mieszkańcy obszarów 

rewitalizowanych (osoby zagrożone 

wykluczeniem strukturalnym) 

5.1 Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego 

Uczelnie wyższe Studenci użytkujący infrastrukturę 

sfinansowaną z projektów (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem) 

5.2 Rozwój infrastruktury JST Uczniowie i mieszkańcy użytkujący 
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edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego 

infrastrukturę sfinansowaną z 

projektów (w tym osoby zagrożone 

wykluczeniem) 

5.3 Poprawa warunków 

funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia w województwie 

Publiczne i niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej 

Przedsiębiorstwa 

JST 

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem) 

5.4 Wzmocnienie pozostałej 

infrastruktury społecznej 

JST 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe  

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem) 

* na podstawie analizy bazy umów o dofinansowanie (KSI SIMIK), stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne 

41. Jaka jest spójność celów WRPO, na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów z 

celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

Spójność działań WRPO 2007-2013 na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

Cel główny WRPO 2007-2013 wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. W 

dokumencie tym nakreślono wizję regionu, zgodnie z którą w perspektywie 2020 roku, 

Wielkopolska ma być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym. WRPO 2007-2013 zawiera 

odniesienia do SRWW przyjętej w 2005 roku. W niniejszym raporcie przedstawiono powiązanie 

Programu z zaktualizowaną SRWW przyjętą w grudniu 2012 roku. Strategia określa cele: 

generalny, który jest realizowany przez cele strategiczne i operacyjne tworzące spójny i 

komplementarny system. Określone zostały również cele horyzontalne, które uwzględniają kwestie 

wdrażane we wszystkich dziedzinach (np. zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, 

innowacje).  

Poniższa tabela przedstawia powiązanie działań WRPO 2007-2013 na rzecz rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu z celami operacyjnymi i horyzontalnymi SRWW. 

Tabela 4.2. Spójność działań WRPO 2007-2013 przyczyniających się do rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu z celami zaktualizowanej SRWW. 

Cele zaktualizowanej SRWW 
Cele operacyjne Cele 

horyzontal

ne 

 

Działania WRPO 2007-2013 

1
.1

. 
Z

w
ię

k
s
z
e
n

ie
 s

p
ó

jn
o

ś
c
i 

s
ie

c
i 

d
r
o

g
o

w
e
j 

1
.3

. 
R

o
z
b

u
d

o
w

a
 i

n
fr

a
s
tr

u
k
tu

r
y
 

n
a
 r

z
e
c
z
 s

p
o

łe
c
z
e
ń

s
tw

a
 

in
fo

r
m

a
c
y
jn

e
g

o
 

1
.5

. 
R

o
z
w

ó
j 

tr
a
n

s
p

o
r
tu

 

z
b

io
r
o

w
e
g

o
 

5
.4

. 
W

s
p

a
r
c
ie

 t
e
r
e
n

ó
w

 

w
y
m

a
g

a
ją

c
y
c
h

 r
e

s
tr

u
k
tu

r
y
z
a
c
ji

, 

o
d

n
o

w
y
 i

 r
e
w

it
a
li

z
a
c
ji

 

7
.1

. 
P

o
p

r
a
w

a
 w

a
r
u

n
k
ó

w
, 

ja
k
o

ś
c
i 

i 
d

o
s
tę

p
n

o
ś
c
i 

e
d

u
k
a
c
ji

 

7
.2

. 
W

s
p

a
r
c
ie

 s
z
k
o

ln
ic

tw
a
 

w
y
ż
s
z
e
g

o
 

8
.3

. 
P

o
p

r
a
w

a
 s

ta
n

u
 z

d
r
o

w
ia

 

m
ie

s
z
k
a
ń

c
ó

w
 i

 o
p

ie
k
i 

z
d

r
o

w
o

tn
e
j 

5
.3

. 
S

p
o

łe
c
z
e
ń

s
tw

o
 i

n
fo

r
m

a
c
y
jn

e
 

5
.5

. 
R

ó
w

n
e
 s

z
a
n

s
e
 i

 w
łą

c
z
e
n

ie
 

s
p

o
łe

c
z
n

e
 

2.1. Wzmocnienie regionalnego układu 

powiązań drogowych  
X        X 

2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i 

ponadregionalnego układu drogowego  
X        X 

2.3. Modernizacja regionalnego układu 

kolejowego 
  X      X 

2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych 

przewozów pasażerskich 
  X      X 
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Cele zaktualizowanej SRWW 
Cele operacyjne Cele 

horyzontal

ne 
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2.5. Rozwój miejskiego transportu 

zbiorowego 
  X      X 

2.7 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 
 X      X X 

4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich    X     X 

4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych 
   X     X 

5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego      X   X 

5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w 

tym kształcenia ustawicznego 

    X    X 

5.3 Poprawa warunków funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w województwie 

      X  X 

5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury 

społecznej 

        x 

Źródło: opracowanie własne. 

Spójność celów WRPO występuje zarówno na poziomie celu głównego programu, celów priorytetów 

i rodzajów działań, jak również typów projektów.  

W obszarze transportu drogowego zarówno w WRPO, jak i SRWW jest mowa o projektach 

zakładających modernizację podstawowej sieci drogowej, budowę nowych odcinków dróg 

tworzących i organizujących system oraz scalających i wiążących go z systemem zewnętrznym, a 

także o projektach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W obszarze transportu kolejowego oba dokumenty wskazują na potrzebę realizacji projektów z 

zakresu modernizacji regionalnej sieci kolejowej oraz systemu regionalnych przewozów 

pasażerskich. 

W obszarze zbiorowego transportu miejskiego w WRPO i SRWW wskazuje się na projekty z zakresu 

rozwoju i promocji transportu zbiorowego w miastach, rozwój systemów telematyki, a także 

promocję ekologicznych form transportu zbiorowego. 

W obszarze infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obu dokumentach wymieniono projekty 

związane z rozbudową sieci szerokopasmowych, inwestycjami w urządzenia odbioru, przetwarzania 

i przesyłu informacji, rozwojem infrastruktury połączeń bezprzewodowych, infrastruktury baz 

danych, systemów i portali informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym budowy 

infrastruktury informacji przestrzennej, a także budowy infrastruktury e-usług. 

W obszarze rewitalizacji w WRPO rozdzielono wsparcie skierowane na problemowe obszary miejskie 

oraz zdegradowane obszary poprzemysłowe i powojskowe. W SRWW ujęto tę problematykę 

wspólnie, wskazując na konieczność wspierania terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

poeksploatacyjnych, pokomunikacyjnych i powydobywczych oraz dzielnic miast będących w 

zastoju. Oba dokumenty są natomiast spójne pod względem typów projektów, które powinny być 

wdrażane na takich obszarach. Mowa o programach odnowy obejmujących inwestycje w 
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infrastrukturę techniczną i społeczną. Dodatkowo SRWW wskazuje na projekty aktywizacji 

gospodarczej, czy edukacyjne, które były przedmiotem EFS.  

W obszarze infrastruktury szkolnictwa wyższego w obu dokumentach mowa jest o wsparciu 

rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego, przy czym SRWW doprecyzowuje, iż powinny być to 

przede wszystkim kierunki ścisłe.  

W obszarze infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego w obu dokumentach 

występują typy projektów w zakresie infrastruktury oświatowej oraz jej doposażenia, a także 

wsparcia tworzenie centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego (w WRPO ujęto to bardziej 

ogólnie, mówiąc o sieci placówek edukacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne, m.in. 

kształcenie ustawiczne).   

W obszarze ochrony zdrowia w WRPO wymieniono projekty z zakresu inwestycji w infrastrukturę 

ochrony zdrowia oraz wyposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt. Z kolei SRWW 

skupia się raczej na wskazaniu pożądanych efektów wsparcia niż konkretnych typów interwencji, w 

tym w podziale na te infrastrukturalne i miękkie.  

W obszarze infrastruktury społecznej WRPO, podobnie jak SRWW, wskazuje na projekty z zakresu 

rozwoju gminnych i powiatowych placówek pomocy społecznej, a także gospodarki społecznej. W 

SRWW ten typ projektów wymieniono w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, który 

obejmuje również inne formy wsparcia, między innymi w postaci projektów 

pozainfrastrukturalnych. 

 

38. Jaka jest adekwatność celów WRPO, sformułowanych na poziomach: programu, priorytetów, rodzajów 

działań i typów projektów do potrzeb regionu związanych z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

42. Jaka jest spójność celów WRPO, na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań oraz typów 

projektów z celami strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

Spójność celów WRPO z celami Strategii Europa 2020 w zakresie działań na rzecz 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Analiza celów Strategii Europa 2020 pokazuje, iż działania na rzecz rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia 

społecznego zawarte są przede wszystkim w projektach związanych z dwoma priorytetami 

Strategii, tj.: 

 Priorytet ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU, realizowany dzięki projektom 

przewodnim: „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Europejski 

program walki z ubóstwem”, 

 Priorytet INTELIGENTNY ROZWÓJ, realizowany dzięki projektom przewodnim: „Młodzież w 

drodze” oraz „Europejska agenda cyfrowa”, 

 Priorytet ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, realizowany dzięki projektom przewodnim „Europa 

efektywnie korzystająca z zasobów”. 

Poniżej przedstawiono działania WRPO i ich cele spójne z ww. inicjatywami flagowymi, które 

wspierają działania na rzecz włączenia społecznego. 
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Schemat 4.1. Działania WRPO i ich cele spójne z inicjatywami flagowymi 

Strategia Europa 2020 

Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów  

 

CEL: Uniezależnienie wzrostu 

gospodarczego od wykorzystania 

zasobów poprzez zmniejszenie 

udziału emisji węgla w 

europejskiej gospodarce, większe 

wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, modernizację 

transportu i propagowanie 

efektywności energetycznej. 

 

 Działanie WRPO 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu 

powiązań drogowych 

 CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozwój 
infrastruktury dróg wojewódzkich zapewniający bezpieczniejsze 

połączenia drogowe pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi 

województwa oraz lepsze połączenia z innymi regionami w Polsce i 

Europie. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 23 Drogi regionalne/lokalne 

 Działanie WRPO 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i 

ponadregionalnego układu drogowego 

 CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozwój 
infrastruktury dróg powiatowych i gminnych, a także dróg 

wojewódzkich przebiegających przez miasta na prawach powiatu. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 23 Drogi regionalne/lokalne 

 Działanie WRPO 2.3. Modernizacja regionalnego układu 

kolejowego 

 CEL: Poprawa stanu regionalnych połączeń kolejowych. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 16 Kolej 

 Działanie WRPO 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych 

przewozów pasażerskich 

 CEL: Poprawa standardu świadczonych w województwie usług z 

zakresu regionalnego transportu kolejowego. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 18 Tabor kolejowy 

 Działanie WRPO 2.5. Rozwój miejskiego transportu 

zbiorowego 

 CEL: Dostosowanie infrastruktury miejskiego transportu publicznego 

do potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 25 Transport miejski, 52 Promowanie 

czystego transportu miejskiego 

 

Strategia Europa 2020 

Europejski program walki z 

ubóstwem  

 

CEL: Zapewnienie spójności 

społecznej i terytorialnej, tak aby 

korzyści płynące ze wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia były 

szeroko dostępne, a osoby ubogie 

i wykluczone społecznie mogły żyć 

godnie i aktywnie uczestniczyć w 

życiu społecznym 

 

 

 Działanie WRPO 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 

 CEL: Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego ponadlokalnych i 
lokalnych ośrodków rozwoju poprzez rewitalizację obszarów 

problemowych w miastach i dostosowanie ich do wymogów 

współczesności oraz nadanie nowych funkcji społeczno-

gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim i rewitalizacja 

tych obszarów dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i 

inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 61 Zintegrowane projekty na rzecz 

rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną 

 Działanie WRPO 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych 

 CEL: Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz 

stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach 
poprzemysłowych i powojskowych związane z nadaniem im nowych 

funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, 

zdrowotnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub turystycznych. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 61 Zintegrowane projekty na rzecz 

rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną 

 Działanie WRPO 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w województwie 
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 CEL: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie 
wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych 

oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady 

opieki zdrowotnej. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 Działanie WRPO 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury 

społecznej 

 CEL: Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz 

warunków występujących w województwie wielkopolskim. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 79 Pozostała infrastruktura społeczna 

 

Strategia Europa 2020 

Młodzież w drodze 

 

CEL: Poprawa wyników systemów 

kształcenia oraz podniesienie 

atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie 

międzynarodowej 

 Działanie WRPO 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 CEL: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na 
poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i 

przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu 

konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu 

zatrudnienia. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 75 Infrastruktura systemu oświaty 

 Działanie WRPO 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w 

tym kształcenia ustawicznego 

 CEL: Poprawa warunków kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie 

bazy regionalnych placówek oświatowych na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a także kształcenia 

ustawicznego oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji 

podstawowej i średniej uczniów z terenów wiejskich. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH: 75 Infrastruktura systemu oświaty 

 

 

 

 

 

Strategia Europa 2020 

Europejska agenda cyfrowa  

 

CEL: Upowszechnienie szybkiego 

Internetu oraz umożliwienie 

gospodarstwom domowym i 

przedsiębiorstwom czerpanie 

korzyści z jednolitego rynku 

cyfrowego 

 Działanie WRPO 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 

CEL: Przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w 

oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie 

ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój 

zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora 
publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi 

systemami informatycznymi. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym 

sieci szerokopasmowe), 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-

zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

WRPO 2007-2013 realizuje cele strategii Europa 2020 (nie tylko sprzyjające włączeniu 

społecznemu), mimo że okres tworzenia WRPO przypadał na czas obowiązywania Strategii 

Lizbońskiej. Ujęcie dodatkowych obszarów wsparcia w Strategii EU 2020 spowodowało, że alokacja 

WRPO na jej realizację w stosunku do Strategii Lizbońskiej wzrosła. W ramach WRPO na kategorie 
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interwencji, które wpisują się w cele Strategii Europa 2020 przypada 1 230 194 532 euro ze 

środków EFRR (tj. 92,3% wszystkich środków EFRR w WRPO)211. 

 

37c. Czy i w których obszarach tematycznych zw. z zakresem badania linia demarkacyjna ogranicza możliwości 

realizacji celów EU2020 przez WRPO? (pytanie dodatkowe) 

Wpływ linii demarkacyjnej na możliwość realizacji EU2020 przez WRPO 

Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów 

miejsce (Program) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków 

różnych funduszy UE. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie 

programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria 

demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą się do zasięgu 

terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju 

beneficjenta212. 

W obszarach wspieranych przez WRPO istotnych dla przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania 

włączenia społecznego nie wprowadzono istotnych podziałów przedmiotu wsparcia, które mogłoby 

ograniczać wpływ WRPO na osiąganie celów strategii Europa 2020. Należy jedynie zauważyć, iż 

duże programy krajowe stanowią narzędzie realizacji kluczowych ponad-wojewódzkich projektów w 

zakresie infrastruktury, gospodarki, czy sfery nauki. Regionalne programy operacyjne 

ukierunkowane są na realizację celów w skali regionów. 

W obszarze transportu drogowego linia demarkacyjna określa zakres i wartość projektów. W 

komponencie regionalnym realizowane są inwestycje w drogi, infrastrukturę towarzyszącą i 

inteligentne systemy transportu na drogach o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Na 

poziomie kraju w ramach POIiŚ realizowane są inwestycje w drogi krajowe, autostrady etc.213 

Biorąc pod uwagę znaczenie inwestycji drogowych dla zmniejszenia wykluczenia ze względu na 

miejsce zamieszkania linia demarkacyjna w żaden sposób nie stanowi ograniczenia. Kluczowe dla 

poprawy mobilności wewnętrznej mieszkańców są przede wszystkim drogi o znaczeniu lokalnym.  

W obszarze transportu kolejowego linia demarkacyjna określa, iż z regionalnych programów 

operacyjnych współfinansować można zakup taboru dla połączeń regionalnych oraz modernizację 

regionalnej sieci kolejowej. Na poziomie kraju (w ramach POIiŚ) finansowane są inwestycje o 

znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym. Podobnie jak w przypadku transportu 

drogowego, dla poprawy mobilności wewnętrznej mieszkańców kluczowe znaczenie mają 

inwestycje w skali regionu.   

W obszarze transportu publicznego linia demarkacyjna rozdziela projekty, które mogą być 

realizowane w ramach POIiŚ na terenie 9 obszarów metropolitalnych (warszawski, poznański, 

katowicki, łódzki, trójmiejski, wrocławski, krakowski, szczeciński, bydgosko-toruński) o wartości nie 

mniejszej niż 100 tys. zł od projektów, które można realizować w innych miastach lub w 

wymienionych dziewięciu, ale o mniejszej wartości. W kontekście znaczenia tego typu inwestycji 

dla stymulowania włączenia społecznego linia demarkacyjna nie powoduje żadnych ograniczeń.   

W obszarze społeczeństwa informacyjnego linia demarkacyjna wyznacza podział między 

interwencjami, które mogą być wdrażane w ramach RPO oraz PO IG. Znaczenie ma zasięg 

                                                 

 

 
211 Za: sprawozdanie z realizacji WRPO 2007-2013 za rok 2011. 
212 MRR; http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx (data 

dostępu: 23.04.2013) 
213 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 

Rybackiej z dnia 10 stycznia 2013 r. 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx
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oddziaływania projektu, tj. w przypadku RPO może to być poziom regionalny, ponadlokalny i 

lokalny, a PO IG charakter ogólnokrajowy lub ponadregionalny, tj. niezależnie od miejsca lokalizacji 

projektu ich efekty są dostępne co najmniej dla więcej niż 1 województwa. W ramach PO IG 

możliwe jest także finansowanie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Linia 

demarkacyjna stanowi w tym obszarze pewne ograniczenie, gdyż nie pozwala na realizację 

kompleksowego podejścia w ramach RPO do problemu wykluczenia cyfrowego. W ramach RPO 

zbudować można szerokopasmowe sieci, zapewnić do niej dostęp poprzez budowę infrastruktury na 

etapie tzw. ostatniej mili, nie ma jednak możliwości np. zakupu sprzętu komputerowego i jego 

instalacji. Takie wsparcie oferowane jest z poziomu krajowego, gdzie w ramach działania 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - e-inlcusion mogą być sfinansowane koszty sprzętu 

komputerowego i koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych oraz podmiotach 

publicznych (biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, publiczne domy pomocy społecznej). Instytucja Zarządzająca RPO nie 

ma wpływu na koordynację projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu realizowanych z RPO i z PO IG.  

W obszarze infrastruktury zdrowotnej demarkacja RPO z PO IiŚ przebiega w oparciu o organ 

założycielski, tj. w ramach RPO mogą być wspierane ośrodki zdrowia o znaczeniu lokalnym i 

regionalnym, a z PO IiŚ o znaczeniu ponadregionalnym (dla których organami założycielskimi są: 

minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna 

uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych). Zapisy 

zawarte w linii demarkacyjnej nie stanowią ograniczenia w kontekście celów naszego badania. 

W przypadku infrastruktury szkolnictwa wyższego nie zostały wprowadzone ograniczenia kwotowe 

dla projektów, natomiast ze środków RPO nie jest możliwe finansowanie projektów, które są 

współfinansowane z PO IiŚ. Nie stanowi to ograniczenia dla wspierania uczelni wyższych w ramach 

RPO.  

W obszarze rekultywacji terenów zdegradowanych wprowadzono ograniczenia kwotowe (projekty 

do 20 mln zł w ramach RPO, a powyżej – w ramach PO IiŚ). Nie stanowi to ograniczenia dla 

wspierania uczelni wyższych w ramach RPO. 

 

37a. Jaki jest stan zaawansowania realizacji WRPO? (Krótkie wprowadzenie) (pytanie dodatkowe) 

Opis dotychczasowego wsparcia w ramach działań WRPO ukierunkowanych na 

wspieranie włączenia społecznego 

W ramach działań WRPO 2007-2013 zakwalifikowanych jako te wspierające włączenie społeczne 

podpisano na dzień 30 czerwca 402 umowy o dofinansowanie na projekty o łącznej wartości 

ponad 3 519 mln zł. Nieco więcej niż połowa projektów realizowana jest na obszarach wiejskich; 

natomiast pod względem wartości projektów na pierwszym miejscu znajdują się obszary miejskie – 

tam skierowano 61% środków.  
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Tabela 4.3. Liczba i wartość projektów realizowanych na obszarach miejskich i wiejskich 

  Obszar miejski Obszary wiejskie 

  Liczba 
projektów 

Wartość projektów Liczba 
projektów 

Wartość projektów 

Działanie 2.1 4 297 649 082,32 30 619 503 309,78 

Działanie 2.2 45 586 165 002,42 127 444 326 601,40 

Działanie 2.3 --- --- 22 272 950 347,19 

Działanie 2.4 27 117 474 685,33 --- --- 

Działanie 2.5 19 609 944 775,00 --- --- 

Działanie 2.7 2 57 794 143,43 1 407 110 196,40 

Działanie 4.1 1 257 567 000,00 0 0,00 

Działanie 4.2 6 123 057 882,77 1 4 767 070,52 

Działanie 5.1 10 341 734 949,48 0 0,00 

Działanie 5.2 10 26 626 625,04 16 50 423 242,86 

Działanie 5.3 65 290 355270, 2 10 182 953,72 

Działanie 5.4 9 17 690 422,44 5 14 401 492,49 

Ogółem 198 2 139 894 836,65 204 1 379 338 612,96 

Źródło: KSI SIMIK, stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Rozmieszczenie terytorialne projektów świadczy o tym, iż najwięcej projektów o najwyższej 

wartości realizowanych jest w Poznaniu oraz w powiecie poznańskim. 

Na realizację celu Strategii Europa 2020 związanego ze zrównoważonym rozwojem (projekty w 

zakresie transportu drogowego, kolei i transportu zbiorowego) przeznaczono ponad 3 mld złotych. 

Najwięcej środków trafiło do miasta Poznań (ponad 800 mln zł), następnie powiatu poznańskiego 

(prawie 460 mln zł), a w dalszej kolejności do powiatów: wągrowieckiego, tureckiego, 

czarnkowsko-trzcianeckiego oraz pilskiego (między 105 a 143 mln zł).  

Na realizację celu Strategii Europa 2020 związanego z zapewnieniem spójności społecznej i 

terytorialnej (projekty rewitalizacyjne, infrastruktura zdrowotna i społeczna) przeznaczono ponad 

463 mln złotych. Największe projekty pod względem wartości dotyczą miasta Poznań (prawie 155,5 

mln zł; np. ponad 66,6 mln zł przeznaczono na rewitalizację obszaru powojskowego przy 

Al.Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i 

Administracji UAM etap I), a następnie powiatu wrzesińskiego (ponad 44,7 mln zł), miasta Konin 

(35 mln zł) oraz powiatu pilskiego (prawie 30 mln zł). Projektów z zakresu zapewnienia spójności 

społecznej i terytorialnej nie realizowano w powiatach leszczyńskim i kępińskim. 

Na realizację celu Strategii Europa 2020 związanego z poprawą wyników systemów kształcenia oraz 

podniesieniem atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej 

przeznaczono prawie 420 mln zł. Najwięcej inwestycji o największej wartości realizowanych jest w 

miastach na prawach powiatu: Poznań (prawie 262 mln zł tj. 62% całej kwoty), następnie Kalisz 

(50 mln zł), powiat poznański (24,4 mln zł), Leszno (18 mln zł) i Konin (prawie 15 mln zł). 45% 

powiatów nie realizowało projektów w obszarze edukacji. 

Na realizację celu Strategii Europa 2020 związanego z upowszechnianiem szybkiego Internetu oraz 

umożliwieniem gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego 

rynku cyfrowego przeznaczono 407 mln zł i jest to projekt niezwiązany z konkretnym powiatem 

(Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej).  
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Mapa 4.1. Liczba i wartość projektów z działań 2.1 i 2.2 (drogi) według powiatów  

 

Źródło: KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 
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Mapa 4.2. Liczba i wartość projektów z działań 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 

według powiatów  

 

Źródło: KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 
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Mapa 4.3. Liczba i wartość projektów z działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych WRPO 2007-2013 według powiatów  

 
Źródło: KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Z kolei projekty dotyczące infrastruktury społecznej (Priorytet V) realizowane są w całym 

województwie, przy czym znów najwięcej w Poznaniu (24 projekty o łącznej wartości 350,8 mln zł). 

Warto zwrócić uwagę na powiat wrzesiński, gdzie realizowana jest rozbudowa Szpitala Powiatowego 

we Wrześni (jeden z większych projektów w Priorytecie V za 42,7 mln zł), a także miasto Kalisz, 

gdzie realizowane są dwa stosunkowo duże projekty, oba realizowane przez Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Kaliszu (łączna kwota to 48,6 mln zł).  
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Mapa 4.4. Liczba i wartość projektów Osi V WRPO według powiatów  

 
Źródło: KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 

37b. Jak kształtują się wskaźniki produktu i rezultatu WRPO na tle ogólnych danych społeczno-ekonomicznych 

regionu? (pytanie dodatkowe) 

W ramach działań wspierających transport realizowane były następujące wskaźniki produktu: 

 Długość przebudowanych i wybudowanych dróg gminnych,  

 Długość przebudowanych i wybudowanych dróg powiatowych,  
 Długość przebudowanych i wybudowanych dróg wojewódzkich,  
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 Długość przebudowanych linii kolejowych,  
 Długość wybudowanej sieci transportu szynowego.  

Poniżej przedstawiono rozkład tych wskaźników w poszczególnych powiatach. 

Tabela 4.4. Wskaźniki produktu – poprawa mobilności wewnętrznej mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK z dnia 30 czerwca 2013 r.; na niebiesko – projekty drogowe, na 

zielono - kolejowe 

Podregion Powiat

Długość 

przebudowanych 

i wybudowanych 

dróg gminnych 

[km]

Długość 

przebudowanych 

i wybudowanych 

dróg 

powiatowych 

[km]

Długość 

przebudowanych 

i wybudowanych 

dróg 

wojewódzkich 

[km]

Długość 

przebudowanych 

linii kolejowych 

[km]

Długość 

wybudowanej 

sieci transportu 

szynowego [km]

Powiat złotowski
5,06 29,48 0,00

0,00 0,00

Powiat chodzieski
4 ,16 8,61 0,00

0,00 0,00

Powiat pilski
2 ,38 53,25 0,00

0,00 0,00

Powiat czarnkowsko-

trzc ianecki 0 ,00 6,69 11,05

0,00 0,00

Powiat wągrowiecki
2,40 9,78 7,76

0,00 0,00

Powiat szamotulski
0 ,00 11,35 25,26

0,00 0,00

Powiat obornicki
0 ,00 31,44 0,00

0,00 0,00

Powiat poznański
14,42 4,83 59,41

0,00 0,00

Powiat ś redzki
8,15 4,07 0,00

0,00 0,00

Powiat ś remski
3,02 0,00 3,11

0,00 0,00

M. P oznań Powiat m. P oznań
0,00 3,14 3,97

50,28 8,45

Powiat międzychodzki
2,66 4,32 0,00

0,00 0,00

Powiat nowotomyski
0 ,00 13,37 5,60

0,00 0,00

Powiat grodziski
1 ,80 44,02 0,00

83,90 0,00

Powiat wolsztyński
2,02 19,85 0,00

0,00 0,00

Powiat kośc iański
2,11 12,56 0,00

0,00 0,00

Powiat leszczyński
2,97 10,90 0,00

0,00 0,00

Powiat m. Leszno
1,42 0,00 3,36

0,00 0,00

Powiat gos tyński
6,61 5,08 42,79

0,00 0,00

Powiat rawicki
1 ,44 4,28 0,00

0,00 0,00

Powiat gnieźnieński
1,25 10,84 0,00

0,00 0,00

Powiat wrzes iński
1,91 11,13 0,00

0,00 0,00

Powiat s łupecki
0,00 2,16 0,00

0,00 0,00

Powiat koniński
4,74 10,19 0,88

0,00 0,00

Powiat m. Konin
0,00 1,35 1,10

0,00 0,00

Powiat kolski
0 ,00 15,29 0,00

0,00 0,00

Powiat turecki
57,12 6,70 30,28

0,00 0,00

Powiat jaroc iński
9,01 41,96 0,00

0,00 0,00

Powiat krotoszyński
0,45 5,74 0,00

0,00 0,00

Powiat pleszewski
6 ,69 32,47 0,00

0,00 0,00

Powiat kaliski
5 ,01 40,28 0,00

0,00 0,00

Powiat m. Kalis z
0 ,00 2,39 0,00

0,00 0,00

Powiat os trowski
2 ,87 25,03 0,00

0,00 0,00

Powiat os trzeszowski
7 ,36 33,62 7,87

0,00 0,00

Powiat kępiński
4,07 1,76 0,00

0,00 0,00

156,04 488,45 202,44 134,18 8,45

P ilski

Poznański

Leszczyński

Koniński

Kaliski

Ogółem
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Najwięcej wybudowano i/lub przebudowano dróg gminnych w powiecie tureckim – ponad 57 km. 

Inwestycje powstawały w różnych gminach w tym powiecie. Pod względem wybudowanych i 

przebudowanych dróg gminnych na pierwszym miejscu jest powiat pilski (ponad 53 km), następnie 

powiat grodziski, jarociński i kaliski (ponad 40 km w każdym z nich), a na kolejnym miejscu 

powiaty: ostrzeszowski, pleszewski, obornicki (ponad 30 km). W wybudowę i przebudowę prawie 

60 km dróg wojewódzkich zainwestował powiat poznański, na drugim miejscu znalazł się powiat 

gostyński (41 km), a następnie turecki (ponad 30 km). 

Infrastruktura kolejowa dotyczyła jedynie dwóch powiatów – grodziskiego (prawie 84 km w ramach 

projektu Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na terenie województwa 

wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją 

poznańską na odcinku Wolsztyn – Luboń) oraz miasta Poznań (Modernizacja linii kolejowej nr 356 

Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w 

obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – 

Gołańcz. - Etap I). 

Z kolei inwestycje w zakresie miejskiego transportu zbiorowego realizowane były w 14 miastach 

Wielkopolski. Wskaźnik „liczba zakupionego taboru” wskazuje, iż największe zakupy poczynił 

Poznań (103 sztuki). W innych powiatach liczba ta nie przekraczała 15. W rezultacie z nowego 

transportu powinno korzystać w sumie ponad 206 mln pasażerów rocznie (średnia dla projektu to 

13, 76 mln). 
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Mapa 4.5. Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK z dnia 30 czerwca 2013 r.  

W obszarze infrastruktury edukacyjnej analizie poddano następujące wskaźniki: 

 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób 

niepełnosprawnych [szt.], 

 Liczba przebudowanych i wybudowanych obiektów infrastruktury szkół, w tym szkół 

wyższych [szt.], 

 Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby 

dydaktyki [szt.], 

 Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki [szt.]. 

Dzięki wsparciu 13 obiektów infrastruktury szkół, w tym wyższych, zapewniono dostęp dla osób 

niepełnosprawnych. Najczęściej projekty polegały na wybudowaniu lub przebudowaniu obiektów 

oraz ich doposażeniu w sprzęt na potrzeby dydaktyki. Największa skala inwestycji dotyczy 

Poznania, gdzie placówek edukacyjnych, w tym szkół wyższych jest najwięcej. 
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Tabela 4.5. Infrastruktura edukacyjna. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK z dnia 30 czerwca 2013 r.  

Użytkownikami efektów projektów w obszarze edukacji będą lub już są uczniowie i studenci. Liczba 

studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów powinna 

docelowo wynieść 24,5 tysiąca (średnia dla projektu to nieco ponad 3 tysiące), a z zakupionej 

infrastruktury dydaktycznej powinno skorzystać 35,6 tysiąca studentów (średnia 4,4 tys.). W 

odniesieniu do uczniów – 10,3 tysiąca będzie użytkować powstałą infrastrukturę (średnia dla 

projektu to prawie 700), a z infrastruktury dydaktycznej 3,33 tysiąca (średnia to 333). 

W obszarze infrastruktury społecznej, zgodnie z analizą wskaźników produktu, wsparto 92 

podmioty, w tym 74 dotyczyły placówek ochrony zdrowia, a 18 infrastruktury społecznej. Dzięki 

tym inwestycjom liczba pacjentów korzystających ze wspartej infrastruktury ochrony zdrowia 

Podregion Powiat

Liczba obiektów 

infrastruktury szkół 

wyższych/szkół 

zapewniających dostęp 

dla osób 

niepełnosprawnych [szt.]

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

szkół, w tym wyższych 

[szt.]

Liczba szkół wyższych 

doposażonych w 

aparaturę naukowo-

badawczą na potrzeby 

dydaktyki [szt.]

Liczba szkół 

doposażonych w sprzęt 

na potrzeby dydaktyki 

[szt.]

Powiat złotowski 0
0

0 0

Powiat chodzieski 1
1

0 1

Powiat pilski 0
0

0 0

Powiat czarnkowsko-

trzc ianecki

0

0

0 0

Powiat wągrowiecki 0 2 0 0

Powiat szamotulski 0
0

0 0

Powiat obornicki 0
0

0 0

Powiat poznański 0
3

0 1

Powiat ś redzki 0
0

0 0

Powiat ś remski 0 0 0 0

M. P oznań Powiat m. P oznań 4 17 2 1

Powiat międzychodzki 0
0

0 0

Powiat nowotomyski 0
0

0 1

Powiat grodziski 0
1

0 0

Powiat wolsztyński 0
0

0 0

Powiat kośc iański 0
0

0 0

Powiat leszczyński 0
2

0 0

Powiat m. Leszno 1
1

0 0

Powiat gos tyński 0
1

0 0

Powiat rawicki 0 1 0 1

Powiat gnieźnieński 0
0

0 0

Powiat wrzes iński 1
4

0 0

Powiat s łupecki 0
0

0 0

Powiat koniński 1
1

0 1

Powiat m. Konin 1
2

0 0

Powiat kolski 0
0

0 0

Powiat turecki 1 1 0 1

Powiat jaroc iński 0
0

0 1

Powiat krotoszyński 0
1

0 1

Powiat pleszewski 0
1

0 0

Powiat kaliski 0
1

0 0

Powiat m. Kalis z 3
5

1 1

Powiat os trowski 0
0

0 1

Powiat os trzeszowski 0
0

0 1

Powiat kępiński 0 1 0 1

13 46 3 13

P ilski

Poznański

Leszczyński

Koniński

Kaliski

Ogółem
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powinna wynieść prawie 1 mln osób na rok (średnia dla projektu to 33 tys.), a liczba osób 

korzystających z obiektów infrastruktury społecznej powinna wynieść ponad 11,7 tys. osób na rok 

(średnia 1064). Innym wskaźnikiem rezultatu w obszarze ochrony zdrowia jest potencjalna liczba 

specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem. Wskaźnik 

ten oszacowano na nieco ponad 730 tysięcy badań w ciągu roku (średnia dla projektu to 14,3 tys.).  

Nałożenie danych dotyczących liczby i wartości projektów na dane statystyczne dotyczące głównych 

wskaźników obrazujących wykluczenie społeczne lub zagrożenie wykluczeniem społecznym w 

poszczególnych powiatach pokazuje, iż środki z WRPO w dużej części nie trafiały do powiatów z 

największymi problemami. Najwięcej projektów i o najwyższej wartości realizowano w Poznaniu i 

powiecie poznańskim, które nie borykają się z tak wielkimi problemami społecznymi, jak inne 

powiaty.  Niemniej pozytywnie należy ocenić ilość środków z WRPO skierowanych do tych JST, dla 

których wybrane wskaźniki sytuacji społecznej są słabe: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, 

wągrowiecki oraz miasto Kalisz i Konin. 
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Tabela 4.6. Dane obrazujące wykluczenie społeczne lub zagrożenie wykluczeniem społecznym w 

poszczególnych powiatach a liczba i wartość projektów WRPO 2007-2013 ukierunkowanych na 

rozwój włączenia społecznego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: * GUS BDL, ** Sprawozdanie MPiPS-04 2012, *** KSI SIMIK stan na 

30.06.2013 

 

39. Które rodzaje działań i typy projektów WRPO w największym stopniu służą realizacji celów strategii Europa 

2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

Stopa 

bezroboc ia 

czerwiec  

2013r.*

Stopa 

bezroboc ia 

długotrwałego 

2013r.*

O dsetek osób 

w wieku 

poprodukcyjny

m 2011r.*  

Liczba osób 

bezrobotnych 

w wieku 18-24 

2013r.*  

Liczba rodzin na 

1  tys . 

mieszkańców 

objętych pomocą 

społeczną z tyt. 

ubós twa 

2012 r.**

Liczba 

projektów 

WRPO ***

Wartość  

projektów 

WRPO  mln 

zł***

Powiat chodzieski 16,6 6,3 15,1 322,0 20,5 9 23,6

Powiat czarnkowsko-

trzc ianecki 13,4 4,6 15,0 402,0 24,9 8 113,3

Powiat gnieźnieński 15,6 5,2 15,2 623,0 18,8 12 43,2

Powiat gos tyński 12,0 3,6 15,3 342,0 13,7 9 64,9

Powiat grodziski 10,4 3,6 13,1 314,0 11,5 18 68,6

Powiat jaroc iński 14,0 4,2 15,7 322,0 20,6 3 9,5

Powiat kaliski 8 ,9 2,4 16,2 204,0 13,7 12 27,6

Powiat kępiński 5,8 1,7 15,0 147,0 15,7 4 15,2

Powiat kolski 13,8 5,3 17,1 597,0 12,5 11 38,1

Powiat koniński 17,6 7,0 14,3 959,0 8,6 10 37,5

Powiat kośc iański 9,4 2,2 15,3 216,0 18,0 11 33,8

Powiat krotoszyński 10,1 3,3 15,6 278,0 17,6 8 22,3

Powiat leszczyński 8,8 2,4 13,4 152,0 11,0 4 19,7

Powiat m.Kalis z 8 ,9 2,1 20,2 138,0 28,9 10 119,7

Powiat m.Konin 13,5 5,2 18,7 358,0 32,6 8 86,2

Powiat m.Leszno 9,0 2,2 17,0 103,0 21,4 8 56,0

Powiat m.Poznań 4,4 0,9 19,9 336,0 10,6 34 1218,2

Powiat międzychodzki 9,4 1,7 14,8 112,0 18,8 4 20,6

Powiat nowotomyski 7 ,4 1,1 14,4 112,0 9,9 8 64,8

Powiat obornicki 12,5 3,4 13,6 228,0 19,1 6 11,2

Powiat os trowski 10,6 2,6 16,3 478,0 18,7 12 62,0

Powiat os trzeszowski 10,0 3,3 15,4 251,0 14,6 11 39,4

Powiat pilski 12 ,9 3,4 15,0 455,0 19,2 13 135,0

Powiat pleszewski 12,5 2,9 15,4 212,0 14,6 12 59,5

Powiat poznański 5,0 0,8 12,7 285,0 8,0 46 502,1

Powiat rawicki 10,7 3,1 15,5 216,0 17,6 7 47,1

Powiat s łupecki 16,7 6,7 15,8 447,0 15,7 6 24,8

Powiat szamotulski 10,9 3,9 14,8 273,0 11,2 8 72,2

Powiat ś redzki 15,0 5,3 14,5 326,0 17,5 6 29,0

Powiat ś remski 10,6 2,5 14,2 184,0 12,0 6 57,8

Powiat turecki 11,7 3,6 16,1 377,0 8,4 3 9,7

Powiat wągrowiecki 21,2 8,7 14,3 638,0 17,0 15 159,6

Powiat wolsztyński 6,2 1,6 14,3 164,0 11,0 9 65,1

Powiat wrzes iński 14,9 5,1 15,1 385,0 13,5 13 75

Powiat złotowski 17,9 5,3 14,0 387,0 19,9 7 28
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d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej
214

? 

40. Oszacować, które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są zaspokajane, 

przez działania i typy projektów przyjęte w WRPO? Które z tych działań i typów projektów są adekwatne do 

zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym?  

Realizowane typy interwencji 

Cele Europa 2020 związane z działaniami na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego są realizowane przez 

następujące kategorie interwencji215: 

 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 

 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja 

itp.) 

 16 Kolej 

 18 Tabor kolejowy 

 23 Drogi regionalne/lokalne 

 25 Transport miejski 

 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 

 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich  

 Inwestycje w infrastrukturę społeczną: 

o 75 Infrastruktura systemu oświaty 

o 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 

o 79 Pozostała infrastruktura społeczna. 

Poniżej przedstawiono indykatywny podział zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w 

WRPO na lata 2007-2013 (w euro) dla tych kategorii interwencji. Najwięcej środków, bo 31,13% 

całej alokacji WRPO przeznaczono na realizację projektów związanych z transportem. Na kolejnych 

miejscach są projekty związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego (9,45%) oraz 

inwestycjami w infrastrukturę społeczną (9,1%). 

Tabela 4.7. Indykatywny podział zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w WRPO na 

lata 2007-2013 (w euro) według kategorii realizujących cele Europa 2020 zw. z włączeniem 

społecznym. 

Kod 

interwencji 

Kategoria interwencji Środki EFRR (w euro) Udział % w 

WRPO 

Transport 414 736 004 31,13% 

16 Trasy kolejowe 39 118 227 2,94% 

18 Tabory kolejowe 40 471 677 3,04% 

                                                 

 

 
214 Wg wstępnych informacji uzyskanych w ROPS, w zasadzie te typy inicjatyw zostały już zidentyfikowane i wstępnie opisane 

w Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej – teraz trzeba to „przekuć” na zapisy operacyjne w programie. 
215 Termin „kategoria interwencji” utożsamiać można z terminem „typ projektu”, oznacza bowiem przedsięwzięcie inwestycyjne 

w danym obszarze problemowym.   
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23 Drogi regionalne/lokalne 261 279 076 19,61% 

25 Transport miejski 59 832 289 4,49% 

52 Promocja czystego miejskiego transportu 

publicznego 

14 034 735  1,05% 

Społeczeństwo informacyjne 12 5958 560 9,45% 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci 

szerokopasmowe) 

118 720 654 8,91% 

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-

administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

7 237 906 0,54% 

Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich 54 060 000 4,06% 

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich  

54 060 000 4,06% 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną  121 284 097 9,10% 

75 Infrastruktura systemu oświaty 62 804 097 4,71% 

76 Infrastruktura ochrony zdrowia 52 620 000 3,95% 

79 
Pozostała infrastruktura społeczna 

5 860 000 0,44% 

SUMA 301 302 657 22,61% 

Źródło: WRPO po zmianach z dnia 21 grudnia 2011 r.  

 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO wg kategorii 

interwencji przedstawiały się następująco: 

 

Tabela 4.8. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO wg kategorii interwencji zw. ze 

wsparciem włączenia społecznego. 

  Liczba 
projektów 

Wartość projektów (w zł) % 

23 Drogi regionalne/lokalne 205 1 689 473 230,81 39% 

25 Transport miejski 9 530 788 528,94 12% 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w 
tym sieci szerokopasmowe) 

2 421 657 505,33 10% 

75 Infrastruktura systemu oświaty 36 418 784 817,38 10% 

61 Zintegrowane projekty na rzecz 
rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 

8 385 391 953,29 9% 

76 Infrastruktura ochrony zdrowia 66 301 352 074,12 7% 

16 Trasy kolejowe  22 272 950 347,19 6% 

18 Tabory kolejowe 27 117 474 685,33 3% 

52 Promocja czystego miejskiego 
transportu publicznego 

10 65 480 436, 2% 

22 Drogi krajowe 1 36 371 066,96 1% 

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e- 1 43 246 834,50 1% 
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zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-

integracja itp.) 

79 Pozostała infrastruktura społeczna 14 32 091 914,93 1% 

SUMA 401 4 315 063 394,78 100% 

Źródło: KSI SIMIK stan na dzień 30 czerwca 2013 r.  

W największym stopniu wsparcie skierowano na rozwój transportu drogowego, następnie 

transportu miejskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz infrastrukturę systemu 

oświaty. W niewiele mniejszym stopniu środki skierowano na obszary problemowe tj. na projekty w 

zakresie rewitalizacji obszarów miejskich oraz poprzemysłowych i powojskowych. Oznacza to, iż 

dotychczasowa realizacja WRPO 2007-2013 ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie 

następujących potrzeb zidentyfikowanych w diagnozie województwa: 

 Zróżnicowanie przestrzenne dostępu do infrastruktury drogowej, marginalizacja 

poszczególnych części województwa oraz określonych grup mieszkańców, postępująca 

degradacja dróg, w wyniku czego w sposób istotny pogarsza się także bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, 

 Ograniczenia komunikacyjne i ograniczony dostęp mieszkańców wsi i innych terenów 

peryferyjnych do rynku pracy oraz usług ze względu na niedostatecznie rozwinięty system 

transportu zbiorowego, 

 Brak dostatecznie rozwiniętej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze 

szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi (poprzez realizację Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej), 

 Niewystarczające dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy (poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych w sektorze edukacji). 

Diagnoza wykazała, iż zarówno poziom, jak i dostęp do edukacji na obszarze województwa 

są zróżnicowane. Zróżnicowany jest też stan infrastruktury edukacyjnej na wszystkich 

poziomach kształcenia. Bez wyrównania różnic infrastrukturalnych nie można realizować 

spójnej polityki edukacyjnej, przede wszystkim tej, która realizowana będzie na terenie 

województwa przez fundusz społeczny.  

 Konieczność wsparcia wybranych obszarów, w których nagromadziło się najwięcej 

problemów lub ich potencjał jest niewłaściwy, bądź w niewystarczającym stopniu 

wykorzystany (poprzez projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich). 

Zgodnie z diagnozą województwa są dziedziny, obszary, sektory oraz grupy mieszkańców, 

wymagające wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, wzmacniającego ich wykorzystanie. 

Do najważniejszych z nich należą funkcje rozwojowe miast, rewitalizacja obszarów o 

niewłaściwym potencjale oraz wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystujących 

lokalny potencjał. 

 Konieczność poprawy jakości oraz dostępu do ośrodków medycznych (poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych w ochronie zdrowia). 

Poziom rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia w Wielkopolsce jest zróżnicowany pod 

względem przestrzennym, zarówno pod względem placówek poziomu podstawowego, jak i 

wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Szczególnie ograniczony jest dostęp do opieki 

medycznej mieszkańców wsi i małych miast. Dlatego wsparcia potrzebują szpitale 

powiatowe, nie tylko w zakresie opieki podstawowej, ale także specjalistycznej. Ponadto, 

unowocześnienia wymaga infrastruktura wysokospecjalistycznych placówek medycznych w 

Poznaniu oraz w ośrodkach subregionalnych. Warto jednocześnie dodać, iż obszar ten 
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wspierany jest również ze środków PO IiŚ – wartość projektów w województwie 

wielkopolskim nie jest jednak duża - wyniesie nieco ponad 91 mln zł. 

W małym stopniu wsparcie skierowano na zaspokojenie potrzeb związanych z: 

 Koniecznością wzbogacenia oferty usług elektronicznych (realizowany jest jeden 

projekt pt. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). 

Warto jednak zauważyć, iż interwencja w infrastrukturę dla budowy społeczeństwa 

informacyjnego w Wielkopolsce stanowi uzupełnienie interwencji krajowej w ramach PO IiŚ 

oraz PO IG, a z tych programów w tej kategorii interwencji w regionie wydatkowanych 

będzie ponad 104,5 mln zł.   

 Niewystarczającym stanem infrastruktury organizacji pozarządowych (niewielka 

liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii 

społecznej). 

Zgodnie z diagnozą potencjał kadrowy i organizacyjny III sektora w województwie 

wielkopolskim jest wysoki, nie jest on jednak w pełni wykorzystywany. Jedną z przyczyn 

jest nieodpowiednia infrastruktura, jaką mają do dyspozycji. Dlatego w ramach priorytetu 

przewidziano wsparcie projektów inwestycyjnych tych organizacji, szczególnie tych, które 

działają w sferze opieki społecznej, na rzecz edukacji i rynku pracy oraz przeciwdziałają 

wykluczeniu i patologiom społecznym. 

Sam kształt WRPO 2007-2013 nie do końca odpowiadał na potrzeby samorządów lub ich jednostek 

organizacyjnych, które były głównym beneficjentem osi IV i V. Aż 20% wszystkich badanych 

samorządów oceniło, iż nie mogło złożyć wniosku o dofinansowanie inwestycji, która była 

potrzebna w gminie, gdyż nie mogła być sfinansowana z WRPO (uniemożliwiły to warunki 

konkursowe). Brak odpowiednich konkursów wskazały też te JST, które w ogóle nie aplikowały o 

dofinansowanie projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ten 

powód pojawił się zaraz za barierą w postaci braku potencjału (osób, środków finansowych, 

organizacyjnych) do przygotowania projektów oraz braku środków na współfinansowanie 

projektów. 

Wykres 4.1. Odsetek samorządów, które odpowiedziały na pytanie o to, czy samorząd gminy nie 

mógł złożyć wniosku o dofinansowanie inwestycji, która była potrzebna w gminie, gdyż nie mogła 

być sfinansowana z WRPO (uniemożliwiły to warunki konkursowe) 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

36. W jakim stopniu działania podejmowane przez WRPO służyły realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, 

celów Strategii Europa 2020 dotyczące rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie 

18% 

34% 

48% 

Tak, pojawił się taki problem

Nie, nie było takiego problemu

Nie wiem, trudno powiedzieć
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przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

Działania skierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu oraz sprzyjanie włączeniu społecznemu 

realizują 4 cele Strategii Europa 2020: 

 CEL 1: Uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez 

zmniejszenie udziału emisji węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, modernizację transportu i propagowanie efektywności 

energetycznej 

 CEL 2: Zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone 

społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym 

 CEL 3: Poprawa wyników systemów kształcenia oraz podniesienie atrakcyjności 

europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej 

 CEL 4: Upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego 

Pod względem ilości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych celów strategii EUROPA 

2020 najskuteczniej pod względem finansowym realizowany jest cel nr 1 (3 078 638 161,27 zł), 

następnie cel 2 (463 027 472,36 zł), cel 3 (419 775 230,42 zł), a na końcu cel 4 (407 110 196,4 

zł). 

Tabela 4.9. Liczba projektów i ich wartość ogółem (zł) realizujących cele strategii 

EUROPA 2020 

 Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

 Liczba  Wartość Liczba  Wartość Liczb

a  

Wartość Liczb

a  

Wartość 

Projekt 

nieprzypisany do 

powiatu 

      1 407 110 

196,4 

Powiat 

chodzieski 5 13 196 778,78 

2 5 293 918,48 2 5 087 396,05 - - 

Powiat 

czarnkowsko-

trzcianecki 6 111 208 406,82 

2 2 091 342,73 0 -   - - 

Powiat 

gnieźnieński 8 22 418 476,87 

4 20 808 725,28 0 -   - - 

Powiat 

gostyński 6 47 733 488,93 

2 14 519 466,12 1 2 599 266,12 - - 

Powiat grodziski 
16 66 862 038,89 

1 1 326 415,76 1 388 954,78 - - 

Powiat 

jarociński  - -  

2 9 457 583,87 1 59 924,94 - - 

Powiat kaliski 
9 25 083 377,83 

2 927 407,18 1 1 615 868,38 - - 

Powiat kępiński 
3 12 191 148,92 

0 -   1 2 984 145,30 - - 

Powiat kolski 
10 35 366 864,93 

1 2 754 700,54 0 -   - - 

Powiat koniński 
8 31 640 880,35 

1 4 767 070,52 1 1 104 133,38 - - 

Powiat 

kościański 7 25 777 011,82 

4 7 996 190,40 0 -   - - 

Powiat 
krotoszyński 4 20 219 698,36 

3 1 584 358,57 1 459 780,97 - - 

Powiat 

leszczyński 3 18 836 145,98 

0 -   1 824 422,45 - - 

Powiat m. Kalisz 
4 58 533 944,39 

3 11 057 051,20 3 50 107 942,07 - - 

Powiat m. Konin 
4 36 335 572,71 

3 35 032 758,00 1 14 873 500,88 - - 

Powiat m. 

Leszno 4 31 217 869,43 

3 6 829 878,58 1 18 000 323,52 - - 

Powiat m. 
Poznań 9 800 731 171,51 

18 155 482 012,40 7 261 952 
477,37 

- - 

Powiat 

międzychodzki 3 18 237 009,39 

1 2 361 278,21 0 -   - - 

Powiat 
6 62 490 244,00 

1 1 922 018,44 1 356 861,30 - - 
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 Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 

 Liczba  Wartość Liczba  Wartość Liczb

a  

Wartość Liczb

a  

Wartość 

nowotomyski 

Powiat obornicki 
4 8 455 955,59 

2 2 731 449,45 0 -   - - 

Powiat 

ostrowski 10 55 377 649,08 

1 5 394 561,28 1 1 181 807,24 - - 

Powiat 

ostrzeszowski 8 37 016 710,30 

2 2 146 790,27 1 208 790,00 - - 

Powiat pilski 
8 105 290 983,32 

5 29 704 478,65 0 -   - - 

Powiat 

pleszewski 9 34 009 209,90 

2 23 829 043,78 1 1 664 625,64 - - 

Powiat 

poznański 39 458 172 619,32 

4 19 535 314,89 3 24 394 899,03 - - 

Powiat rawicki 
3 33 929 726,56 

3 7 566 229,23 1 5 623 838,35 - - 

Powiat słupecki 
4 20 676 200,74 

2 4 116 874,71 0 -   - - 

Powiat 

szamotulski 6 65 693 408,79 

2 6 514 626,02 0 -   - - 

Powiat średzki 
4 25 764 258,32 

2 3 252 921,14 0 -   - - 

Powiat śremski 
4 45 602 445,24 

2 12 154 633,62 0 -   - - 

Powiat turecki 
 - -  

2 4 408 508,65 1 5 338 269,11 - - 

Powiat 

wągrowiecki 12 143 279 934,19 

1 5 011 526,52 2 11 328 086,85 - - 

Powiat 

wolsztyński 7 60 965 753,83 

2 4 113 235,96 0 -   - - 

Powiat 

wrzesiński 7 20 596 545,17 

3 44 726 451,43 3 9 619 916,69 - - 

Powiat złotowski 
6 24 745 817,82 

1 3 608 650,48 0 -   - - 

SUMA 

283 
3 078 638 

161,27 
89 

463 027 

472,36 
36 

419 775 

230,42 
1 

407 110 

196,4 

Źródło: KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 

4.3. Konkluzje cząstkowe 

W ramach WRPO na lata 2007-2013 realizowane są działania ukierunkowane na wspieranie 

włączenia społecznego w następujących obszarach: 

 Mobilność mieszkańców, 

 Społeczeństwo informacyjne, 

 Rewitalizacja obszarów problemowych, 

 Infrastruktura społeczna, 

 Infrastruktura edukacyjne. 

Wszystkie te działania realizują cele Strategii Europa 2020 oraz zaktualizowanej SRWW. Większość 

wsparcia trafia na obszary miejskie, natomiast warto podkreślić, iż największy projekt 

przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu realizowany jest na terenach wiejskich. Ponadto 

największe środki przeznaczono na infrastrukturę edukacyjną oraz rewitalizację obszarów 

problemowych. WRPO 2007-2013 w najmniejszym stopniu wspierało rozwój e-usług (aczkolwiek w 

tym obszarze główną rolę pełni PO IiŚ i PO IG), a także potrzeby infrastrukturalne III sektora i 

podmiotów ekonomii społecznej.  

Wyzwaniem przyszłej perspektywy finansowej jest dwufunduszowość regionalnego programu 

operacyjnego. Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa przyszłe regionalne programy 

operacyjne wspierać będą cele związane z włączeniem społecznym poprzez rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, inwestycje w 

infrastrukturę społeczną, rewitalizację (fizyczną, gospodarczą i społeczną), wspieranie 
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przedsiębiorczości społecznej, walkę z wykluczeniem normatywnym, wspieranie edukacji, 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Projekt wstępny nowego RPO zakłada możliwość interwencji w każdym z wymienionych wymiarów 

wykluczenia. Więcej informacji w rozdziale 8. 
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Moduł 5. Cele i doświadczenia PO KL w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w 
regionie 

5.1. Problemy badawcze 

Rezultaty 

43 W jakim stopniu działania podejmowane w ramach PO KL służyły realizacji, w bieżącej perspektywie 
finansowej celów Strategii Europa 2020 dotyczące rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

44.      Jakie dobre praktyki wynikają z realizacji PO KL w Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

i stymulowania włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz 

rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

Trafność 

45. Jaka jest adekwatność celów PO KL, sformułowanych na poziomach: programu, priorytetów i pozostałych 
elementów programu do potrzeb regionu związanych z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  
 

46. Które rodzaje działań i typy projektów PO KL w największym stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 
2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych 
ofertą instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej? 

47.     Które potrzeby (i w jakim stopniu) grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są 

zaspokajane, przez działania i typy projektów przyjęte w PO KL? Które z tych działań i typów projektów są 

adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym? 

Spójność 

48. Jaka jest spójność celów PO KL, na poziomie programu, priorytetów i pozostałych elementów programu 

z celami zaktualizowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

49. Jaka jest spójność celów PO KL, na poziomie programu, priorytetów i pozostałych elementów programu 

z celami Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

50. Jaka jest spójność celów WRPO na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i typów 

projektów z celami priorytetami i pozostałymi elementami programu przyjętymi przez PO KL w zakresie rozwoju 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

5.2. Wyniki badania 

46. Które rodzaje działań i typy projektów PO KL w największym stopniu służą realizacji celów 

Strategii Europa 2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej? 
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Odpowiedzi na pytanie badawcze udzielono w oparciu o ekspercką analizę dokumentów 

programowych i strategicznych, w tym Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Strategii Europa 2020. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych na poziomie 

centralnym, jak też regionalnym. W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) środki 

kierowane są przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych.  

Natomiast komponent regionalny obejmuje 4 Priorytety, które z definicji służą różnym grupom 

społecznym – w tym w szczególności grupom, które zaliczyć można do grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym216: 

1. Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Priorytet VI PO KL obejmuje działania 

związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Grupy te to 

przede wszystkim osoby młode (do dwudziestego piątego roku życia), które nie posiadają 

doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, 

kobiety (w tym zwłaszcza matki samotnie wychowujących dzieci), osoby starsze (po 

czterdziestym piątym roku życia), mające trudności z dostosowaniem się do wymogów 

modernizującej się gospodarki, a także osoby niepełnosprawne, poszukujące zatrudnienia 

na otwartym rynku pracy.  

2. Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. W ramach Priorytetu VII podejmowane są 

przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz działania, mające na celu rozwijanie 

instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno–zawodowej. 

Działania kierowane są więc m.in. do klientów opieki społecznej, osób 

niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających 

placówki opieki zastępczej czy zakłady karne. Osoby te postrzegane są w sposób 

stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej 

dyspozycyjni oraz niemobilni zawodowo. 

3. Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki. Priorytet VIII PO KL obejmuje działania 

prowadzone na rzecz przedsiębiorstw i pracowników, którym zapewnia się możliwość 

podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych.  

4. Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL skupia 

się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu do edukacji oraz wyrównywaniu szans 

edukacyjnych. Wspierane są: przedszkola, kształcenie ustawiczne, kształcenie 

nauczycieli, szkolnictwo zawodowe. Istotnym elementem Priorytetu IX są programy 

rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmują m.in. dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, napotykających z różnych przyczyn na 

problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony - wzmacniające znaczenie kompetencji 

kluczowych w trakcie procesu nauczania. 

Stąd też uznać można, iż działania podejmowane w ramach wskazanych powyżej priorytetów PO KL 

w największym stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 2020217 dla rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu w zakresie: obniżenia aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

przeciwdziałania rozszerzeniu i nasileniu się zjawiska wykluczenia społecznego, rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej 

i zainteresowaniu grup docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na płaszczyźnie ekonomii 

                                                 

 

 
216 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Warszawa 2013. 

217 Mimo iż Strategia Europa 2020 została przyjęta w 2010 roku, a więc w czwartym roku realizacji POKL. 
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społecznej. Tabela zamieszczona poniżej prezentuje podział Priorytetów oraz działań komponentu 

regionalnego PO KL w odniesieniu do celów Strategii Europa 2020 dla rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu. Warto jednak podkreślić, iż poszczególne wymiary włączenia 

społecznego zachodzą na siebie – są nieraz realizowane w obrębie tych samych 

priorytetów/działań. 

Tabela 5.1. Rodzaje priorytetów i działań PO KL w największym stopniu służące realizacji celów 

Strategii Europa 2020 dla rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w podziale na 

poszczególne aspekty. 

Cele Strategii Europa 2020 dla 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu w zakresie: 

Priorytety 

PO KL 

Działania PO KL 

Obniżanie aktualnego poziomu 

wykluczenia społecznego 
VI, VII, IX 

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej 

7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

Przeciwdziałanie rozszerzaniu i 

nasileniu się zjawisk wykluczenia 

społecznego 

VI, VII, 

VIII, IX 

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej 

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych 

Rozwój instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego 
VI, VII, IX 

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich 

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

Rozwój inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej i 

zainteresowaniu grup docelowych 

ofertą instytucji funkcjonujących 

na płaszczyznach ekonomii 

społecznej 

VII 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowanie: działania podejmowane w ramach Priorytetów: VI, VII, VIII oraz IX w największym 

stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu w zakresie: obniżenia aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, przeciwdziałania 

rozszerzeniu i nasileniu się zjawiska wykluczenia społecznego, rozwoju instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup 

docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na płaszczyźnie ekonomii społecznej. Przy czym 

działania w ramach Priorytetów: VI, VII, VIII oraz IX PO KL w największym stopniu 

przyczyniają się do obniżenia aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, a także 

przeciwdziałania rozszerzeniu i nasileniu się zjawiska wykluczenia społecznego. W celu 
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analizy działań, które w największym stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 2020 w 

zakresie rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii 

społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na płaszczyznach 

ekonomii społecznej warto je zidentyfikować i omówić oddzielnie, co zostało uczynione poniżej. 

 

Działania służące rozwojowi instytucji społeczeństwa obywatelskiego  

Opierając się na opracowaniu PO KL dla Początkujących. Poradnik dla organizacji pozarządowych 

warto zauważyć, iż wsparcie organizacji pozarządowych w ramach POKL odbywa się przede 

wszystkim pośrednio – to znaczy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie 

projektów.  PO  KL  to  bowiem naturalne  źródło  finansowania  dla  działań  organizacji 

pozarządowych. NGO mogły ubiegać się o dofinansowanie przede wszystkich w ramach 

wymienionych poniżej priorytetów i działań: 

Priorytet VI  -  Rynek  pracy otwarty dla wszystkich 

 Działanie 6.1.2. i  6.1.3 było skierowane do urzędów pracy. NGO mogły wejść z nimi w 

partnerstwo, co było trudne, ale możliwa była próba współpracy w roli podwykonawcy. NGO 

mogły też startować w konkursach w Działaniach 6.1.1, 6.2 i 6.3.  

 Poddziałanie 6.1.1 to przede wszystkim projekty adresowane wprost do osób bezrobotnych 

i pozostających bez pracy. Daje ono różne możliwości: od staży i subsydiowanego 

zatrudnienia poczynając, na wsparciu psychologiczno-doradczym kończąc. W jego ramach 

można też prowadzić szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla regionalnych instytucji 

rynku pracy (choć nie dotyczy to urzędów pracy). Inne możliwe działania to promowanie 

partnerstwa między instytucjami publicznymi a sektorem pozarządowym, a także badanie 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

 Działanie 6.2. umożliwia wsparcie przedsiębiorczości. Organizacja, która jest realizatorem 

projektu może przeszkolić m.in. osoby bezrobotne, przyznać im dotację lub mikropożyczkę 

i pomóc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.  

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej 

 7.1.1 i  7.1.2 to Działania systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej i 

Centra Pomocy Rodzinie. Można w nich być tylko podwykonawcą, realizatorem zadań 

publicznych lub partnerem w projekcie.  

 Poddziałanie 7.1.3 jest z kolei realizowane przez Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

NGO mogły być realizatorami (jak i odbiorcami) szkoleń dla pomocy społecznej, na 

przykład z zakresu budowania programów animacji lokalnej. 

 Poddziałanie 7.2.1. jest bardzo ważne dla organizacji pozarządowych, ponieważ w jego 

ramach ogłaszane są konkursy na projekty z zakresu integracji społecznej. Jest tu wiele 

możliwości. Można na przykład tworzyć Centra Integracji Społecznej, otwierać świetlice 

środowiskowe, prowadzić ośrodki aktywizujące osoby niepełnosprawne oraz realizować 

różne inne projekty integracyjne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Charakter konkursowy ma również Poddziałanie 7.2.2, z którego finansowane są projekty w 

ramach których prowadzone są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, świadczące 

wsparcie edukacyjne, doradcze, szkoleniowe i promocyjne dla podmiotów ekonomii 

społecznej i osób chcących działać w tym obszarze. Wymienić należy także Działanie 7.4 

Niepełnosprawni na rynku pracy. 
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Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki 

 Działanie 8.1.1 organizacje mogą tu zgłaszać projekty szkoleniowe i doradcze skierowane 

do przedsiębiorstw, w zakresie m. in.: zarządzania, organizacji pracy, czy wdrażania 

technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. Najpopularniejsze są tu jednak 

szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe skierowane do osób pracujących, które chcą 

zdobyć nowe umiejętności zawodowe lub podnosić kwalifikacje. Organizacje pozarządowe 

konkurują tu z ogromną liczbą firm. 

 Działanie 8.1.2 to tworzenie partnerstw lokalnych z przedsiębiorcami lub realizacja 

projektów mających na celu wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z 

pracy z przyczyn niezależnych od nich. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z 

tego Działania, o ile profil ich działalności odpowiada jego specyfice. 

I na koniec Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 Działanie 9.1.1 daje możliwość tworzenia przedszkoli i uruchamiania innych form 

wychowania przedszkolnego. 

 Poddziałanie 9.1.2 – jest ono bardzo ciekawe z punktu widzenia organizacji pozarządowych, 

ponieważ dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych. Mieszczą się tu projekty dotyczące 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

informatyki, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. 

Dofinansowane mogą być również projekty rozszerzające ofertę szkół o zagadnienia 

związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów 

o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego 

kształcenia.  

 W Działaniu 9.2 mamy podobne możliwości, tyle tylko, że projekty muszą być w nim 

skierowane do systemu szkolnictwa zawodowego. 

Warto wspomnieć osobno o tak zwanych „małych grantach”, czyli Działaniach 6.3, 7.3218, 9.4, 9.5 i 

9.6. Są to granty na inicjatywy lokalne na terenach wiejskich. Budżet projektu nie może 

przekraczać w nich 50 tys. zł. Oprócz tego od 2010 roku w ramach PO KL można uzyskać 

dofinansowanie projektów innowacyjnych. 

 

Działania służące rozwojowi inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu 

grup docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej 

Odnosząc się do zestawienia konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w których 

organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów z zakresu ekonomii 

społecznej, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej219, wskazać można następujące priorytety 

i działania: 

Priorytet VI  

 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 

pracy.  

 Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym w postaci 

                                                 

 

 
218 Działania 6.3 oraz 7.3 zostały zakończone od przeglądu śródokresowego. 
219 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/503636. 
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spółdzielni i spółdzielni socjalnych) w formie: doradztwa, szkoleń, dotacji na rozpoczęcie 

działalności, wsparcia pomostowego oraz promocja i upowszechnianie dobrych praktyk. 

 Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 

obszarach wiejskich. 

 Projekty Innowacyjne w Priorytecie VI. Dodatkową wartością jest to, że we wszystkich 

województwach w ramach projektów innowacyjnych można (a niekiedy trzeba) realizować 

komponent ponadnarodowy, co pozwala na przeniesienie doświadczeń z innych krajów.  

Priorytet VII  

 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania CIS-ów i KIS-ów, ZAZ-ów i 

podmiotów działających na rzecz integracji zawodowej, projekty obejmujące podniesienie 

kompetencji osób wykluczonych społecznie poprzez szkolenie, poradnictwo, staże, 

zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne; akcje promocyjne i 

upowszechnianie, rozwój dialogu publiczno-społecznego i współpracy na rzecz integracji 

zawodowej osób wykluczonych.  

 Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Działanie obejmujące usługi prawne, 

finansowe, marketingowe, doradztwo szkolenia oraz rozwój partnerstwa lokalnego i 

promocję ekonomii społecznej, skierowane do istniejących podmiotów ekonomii społecznej, 

do osób chcących takie podmioty założyć oraz do instytucji rynku pracy oraz promocji i 

integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych). 

 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 

 Projekty innowacyjne w Priorytecie VII, w tym działania służące wzmocnieniu 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (W Wielkopolsce projekt WCES). 

Więcej o wsparciu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów i instytucji działających w 

obszarze ekonomii społecznej w województwie, również z funduszy unijnych napisano w module 2. 

 

43. W jakim stopniu działania podejmowane w ramach PO KL służyły realizacji, w bieżącej 

perspektywie finansowej celów Strategii Europa 2020 dotyczące rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu? 

Odpowiedzi na pytanie badawcze udzielono w oparciu o sprawozdania z realizacji Priorytetów 

komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Analizie 

poddano również ekspertyzy i raporty opracowane na zlecenie WUP oraz inne, których treść jest 

merytorycznie powiązana, w całości lub w części, z zakresem niniejszego badania. Uzupełnienie 

stanowiły wyniki badania ankietowego. 

Kontraktacja i wydatkowanie 

Biorąc pod uwagę kontraktację i wydatkowanie środków w ramach poszczególnych priorytetów 

wskazanych jako służące realizacji celów Strategii Europa 2020 (patrz: Tabela 5.1) do końca 2012 

r.220 w województwie wielkopolskim: 

 w Priorytecie VI łącznie podpisano 415 umów o dofinansowanie na wartość 664 241 tys. zł. 

Stopień zakontraktowania alokacji 2007-2013 w Priorytecie VI wyniósł ogółem 83,66%. 

                                                 

 

 
220 Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, okres sprawozdawczy 2012 rok. 
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Najwyższy był dla Działania 6.3. – 91,68%, natomiast najniższy dla Działania 6.2 – 

80,13%.  

 w Priorytecie VII podpisano 642 umowy o wartości środków publicznych 373 463 tys. zł. 

Poziom kontraktacji na koniec grudnia 2012 wyniósł 68,86% dostępnych środków. 

 w Priorytecie VIII wydatkowanie w stosunku do kontraktacji dla całego Priorytetu wyniosło 

61,90%. 

 w Priorytecie IX we wnioskach Beneficjentów o płatność rozliczono 316 809 tys. zł (tj. 46, 

79% alokacji na lata 2007-2013). 

Widać zatem, że we wszystkich priorytetach zarówno kontraktacja, jak i wydatkowanie kształtują 

się na stosunkowo wysokim poziomie, co świadczy o tym, że działania podejmowane w ramach 

PO KL w dużym stopniu – a przynajmniej w stopniu założonym na etapie programowania 

- służyły realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej celów Strategii Europa 2020 

dotyczących rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Świadczą o tym również 

osiągnięte wskaźniki z realizacji Programu – w większości osiągające wartość wyższą od założonej 

(przekraczające 100%). 

Wskaźniki produktu 

W poniższej tabeli (Tabela 5.2) zaprezentowano wskaźniki produktu (wartość docelową oraz 

wartość osiągniętą) Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w zakresie włączenia 

społecznego. Stopień realizacji wskaźnika posłużył w tym przypadku niejako za skalę, na podstawie 

której określono w jakim stopniu działania podejmowane w ramach PO KL służyły realizacji, w 

bieżącej perspektywie finansowej, celów Strategii Europa 2020 dotyczących rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu.  

W Priorytecie VI znacznie przekroczono liczbę osób, które zakończyły udział w projektach 

realizowanych w ramach Priorytetu w odniesieniu do osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących 

obszary wiejskie (stopień realizacji wskaźnika – 192,72%), a także liczbę osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – w tym osoby z terenów wiejskich (stopień realizacji 

wskaźnika – 189,47%) oraz liczbę osób długotrwale bezrobotnych (stopień realizacji wskaźnika – 

177,52%). Natomiast najniższy stopień wskaźnika zaobserwowano w przypadku liczby osób, które 

zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu w tym liczba osób w wieku 50-

64 lata (stopień realizacji wskaźnika – 55,94%). 

W Priorytecie VII znacznie przekroczono zakładaną liczbę osób, które otrzymały wsparcie w ramach 

instytucji ekonomii społecznej (stopień realizacji wskaźnika – 381,15%) oraz liczbę pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy 

w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje (stopień realizacji wskaźnika – 191,21%). 

Natomiast niski stopień realizacji wskaźnika odnotowano w przypadku liczby klientów instytucji 

pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 

(34,80%, w tym osób z terenów wiejskich – 46,44%)221. 

W Priorytecie VIII przekroczono zakładaną liczbę osób dorosłych, które zakończyły udział w 

projektach szkoleniowych (wskaźnik realizacji wskaźnika 265,49%), a także liczbę osób w wieku 

powyżej 50 roku życia (wskaźnik realizacji wskaźnika – 201,85%). 

                                                 

 

 
221 Projekty realizowano w trybie systemowym prze OPS i PCPR. 
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W Priorytecie IX przekroczono zakładaną wartość wskaźnika w przypadku liczby szkół i placówek 

kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe (stopień realizacji wskaźnika – 

117,15%). Natomiast najniższą wartość wskaźnika odnotowano w przypadku liczby szkół 

(podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które 

zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu (52,28%), w tym na obszarach wiejskich 

(43,24%). 

Tabela 5.2. Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie wielkopolskim. 

Wskaźnik produktu Wartość 

docelowa 

wskaźnika  

Wartość 

wskaźnika 

produktu 

 
Stopień realizacji 

wskaźnika 

 

Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 

realizowanych w ramach Priorytetu 
73174 

 

54403 

 

 

74,35% 

W tym liczba osób w wieku 15-24 lata 20067 23164 115,43% 

W tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących 

obszary wiejskie 
6501 12529 192,72% 

W tym liczba osób znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy 
33325 37242 111,75% 

1) W tym liczba osób niepełnosprawnych: 2495 2767 110,90% 

2) W tym liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 

8287 14711 177,52% 

3) W tym liczba osób z terenów wiejskich 13424 25434 189,47% 

W tym liczba osób w wieku 50-64 11181 6255 55,94% 

W tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym 

Planem Działania 

23390 17866 76,38% 

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 

zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej 

integracji  

42717 14867 34,80% 

W tym osoby z terenów wiejskich 14344 6661 46,44% 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych 

kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 

projektów 

32297 16429 50,87% 

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 

integracją, którzy w wyniku wsparcia EFS podnieśli 

swoje kwalifikacje 

1422 2719 191,21% 

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

które zakończyły udział w Priorytecie 

11676 7403 63,40% 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach 

instytucji ekonomii społecznej 

2186 8332 381,15% 

Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki 

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły 

udział w projektach szkoleniowych 
18996 50433 265,49% 

W tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia 3615 7297 201,85% 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 

gospodarczej 

Nie 

określono 
95 Nie dotyczy 
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Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które 

uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu  
361 202 55,96% 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w 

różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach 

wiejskich 

Nie 

określono 
5963 Nie dotyczy 

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w 

ramach Priorytetu 

1406 735 52,28% 

W tym na obszarach miejskich 400 300 75% 

W tym na obszarach wiejskich 1006 435 43,24% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które 

wdrożyły programy rozwojowe 
274 321 117,15% 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, okres sprawozdawczy 2012 rok. 

Kluczowe dla oceny aktywności samorządów w zakresie ubiegania się o środki jest rozróżnienie 

projektów systemowych i konkursowych. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Priorytetów 

komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2012 

rok, osiągnięto następujące wartości wskaźników w projektach systemowych: 

 Priorytet VI: Poddziałanie 6.1.3222 – wskaźnik: liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) wyniósł 7459. 

 Priorytet VII: Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2, Poddziałanie 7.1.3; wskaźniki: 

a) Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi 

wyniósł 7,31%; 

b) Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i 

niepracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji 

wyniósł 11,36%; 

c) Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących 

się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje wyniósł 151,14%. 

 Priorytet VIII: Poddziałanie 8.1.4 oraz Poddziałanie 8.2.2; wskaźnik223 - liczba doktorantów, 

którzy otrzymali stypendia naukowe wyniósł 283224. 

 

Niemal wszystkie założone wartości wskaźników zostały osiągnięte lub przekroczone, z raportu 

Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie wielkopolskim wynika, iż w istocie realizacja przeważającej liczby wskaźników nie 

jest w woj. wielkopolskim zagrożona.  

                                                 

 

 
222 Wskaźnik obejmuje również Działanie 6.2. 
223 Poddziałania 8.2.2. 
224 Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, okres sprawozdawczy 2012 rok. 
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Podsumowując, we wszystkich priorytetach zarówno kontraktacja, jak i wydatkowanie kształtują 

się na stosunkowo wysokim poziomie, co świadczy o tym, że działania podejmowane w ramach 

PO KL w stopniu znacznym – a przynajmniej w stopniu założonym na etapie 

programowania - służyły realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, celów Strategii 

Europa 2020 dotyczących rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Świadczą o tym 

również osiągnięte wskaźniki z realizacji Programu – w większości osiągające wartość wyższą od 

założonej. 

Analiza skuteczności działań podejmowanych w ramach PO KL w Wielkopolsce w 

zakresie włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

Nie jest możliwe precyzyjne oddzielenie doświadczeń wynikających z realizacji PO KL w 

Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, obniżania poziomu wykluczenia i 

stymulowania włączenia społecznego w regionie poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

ekonomii społecznej, gdyż wszystkie te obszary zachodzą na siebie. Z tego względu możliwa jest 

jedynie bardziej zbiorcza ocena działań POKL w zakresie włączenia społecznego, w zależności od 

dostępnych danych możliwe jest uwzględnienienie wsparcia udzielanego poszczególnym grupom/w 

ramach poszczególnych priorytetów. 

Priorytet VI 

Z raportu Analiza postępów realizacji Priorytetu VI wynika, że wśród uczestników projektów 

aktywizacji zawodowej w ramach Priorytetu VI poprawę odczuła znacząca większość - 

70,3% osób (porównując swoją obecną sytuację zawodową do sytuacji sprzed udziału w 

projekcie), sytuacja pozostała bez zmian dla 25% badanych, a jedynie 4,7% odczuło pogorszenie.  

Największe polepszenie sytuacji zawodowej odczuli BO Poddziałania 6.1.3 – poprawę 

zauważyło 82,2% badanych. W opinii respondentów głównym czynnikiem pozwalającym na 

uzyskanie zatrudnienia była zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe (28%), a w dalszej 

kolejności: zdobyta wiedza i umiejętność poszukiwania pracy (21%) oraz uzyskanie potwierdzenia 

kwalifikacji zawodowych (20%). Badani ocenili, iż uzyskane wsparcie w ramach projektu miało 

wpływ na zmianę ich sytuacji zawodowej. W obecnej pracy wiedzę lub umiejętności zdobyte w 

trakcie projektu wykorzystuje 57,6% uczestników. Taką opinię wyraziło 71,7% uczestników 

projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 i blisko połowa uczestników projektów w ramach 

Poddziałania 6.1.1. Osoby wykorzystujące wiedzę lub umiejętności zdobyte podczas udziału w 

projekcie robią to często – 48,1% lub bardzo często – 41,3%225.  

Sądząc po osiągniętych wartościach wskaźnika efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, 

którzy po zakończeniu projektu znaleźli zatrudnienie, sprawozdanie za rok 2012) dla priorytetu 

VI226, w województwie wielkopolskim udało się osiągnąć stosunkowo wysokie wskaźniki 

efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem: dla osób w wieku 15-24 - 67%, w wieku 50-64 - 

54%, niepełnosprawnych - 55%, długotrwale bezrobotnych - 62%. Dla osób niekwalifikujących się 

do żadnej z poniższych grup docelowych wskaźnik wyniósł 83%. Warto zauważyć, iż są to znacznie 

wyższe wyniki niż średnia dla kraju. Dostępne analizy227 wskazują, iż dla kobiet efektywność 

zatrudnieniowa waha się najczęściej w przedziałach 35 do 45 %. W przypadku osób 50+ udaje się 

                                                 

 

 
225 Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL, na zlecenie WUP w Poznaniu, Poznań 2011. 
226 Wskaźnik jest monitorowany w projektach przyjętych do realizacji od 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, działania 

7.2, 7.4 i Poddziałania 8.1.2, jednak zważywszy niskie liczebności trudno wnioskować o efektywności działań w ramach 

priorytetu VII i VIII. 
227 Źródło: na podstawie opracowania MPiPS pn. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych 

w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012. 
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z reguły osiągnąć efektywność zatrudnieniową na poziomie 35 do 40%. Efektywność 

zatrudnieniowa działań kierowanych dla osób do 25 roku życia najczęściej oscyluje w granicach 

40 do 50%. Długotrwale bezrobotni – zagregowany współczynnik dla tej kategorii waha się w 

okolicach 30%. Wśród osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności uśredniony 

współczynnik efektywności zatrudnieniowej wynosi ok. 25% (w zależności od badań waha się od 

kilku procent do prawie 50%)228.  

Na tym tle widać, iż w województwie wielkopolskim udaje się aktywizować wszystkie 

grupy docelowe POKL skuteczniej niż na poziomie kraju229. Szczególnie imponujące są 

osiągnięcia komponentu regionalnego POKL w woj. wielkopolskim w zakresie 

wprowadzania na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych (dwa 

razy większa efektywność niż przeciętnie, a uznaje się, iż są to grupy, którym najtrudniej znaleźć 

zatrudnienie). 

Jak wynika z raportu Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim230 (a 

o czym szerzej wspomniano w module 1), Wielkopolskę charakteryzuje najniższa w kraju stopa 

bezrobocia rejestrowanego. Ponadto wyróżnia się na tle kraju bardzo wysoką efektywnością 

instrumentów Aktywnej Polityki Rynku Pracy, która ukształtowała się na drugiej pozycji w Polsce 

(66,3%, średnia dla kraju – 55,7%). 

Priorytet VII 

Oceny oddziaływania wsparcia związanego z problematyką grup wykluczonych w ramach Priorytetu 

VII PO KL w województwie wielkopolskim dokonano w oparciu o raportOcena wpływu interwencji 

funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. 

Ocena oddziaływania wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII PO KL na sytuację 

społecznoekonomiczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie 

wykluczonych na terenach wiejskich, nie jest ona jednoznaczna. Należy stosunkowo 

pozytywnie ocenić wpływ interwencji komponentu regionalnego PO KL na zmianę poziomu 

kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów wiejskich. Autorzy raportu pozytywnie 

oceniają użyteczność projektów w tym zakresie. Zgromadzone przez badaczy dane pozwalają na 

poziomie 31,6% oszacować odsetek uczestników, którzy w wyniku udziału w projektach nauczyli 

się nowego zawodu, a na poziomie niemal 46% odsetek uczestników, którzy w wyniku udziału w 

projektach pogłębili kwalifikacje w ramach posiadanego zawodu. Osoby poddane badaniu były w 

większości przekonane, że zdobyte kwalifikacje są obecnie potrzebne na rynku pracy 

oraz że będą przydatne w dalszym życiu zawodowym. W przeważającej większości 

przypadków pozyskane kwalifikacje można wykorzystać poza sektorem rolniczym, co wpisuje się w 

założenia PO KL231. 

Jednak w aspekcie sytuacji ekonomicznej wpływ projektów wydaje się być ograniczony. 

Wśród badanych poprawę sytuacji materialnej dostrzega 36,3% uczestników, jednak w przypadku 

większości osób poprawa ta nastąpiła w nieznacznym stopniu. Spośród osób, które przed 

przystąpieniem do projektu pobierały zasiłek socjalny, ponad 15% w chwili realizacji badania 

                                                 

 

 
228 Szacunkowe dane w oparciu o: Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap 

IV; Warszawa 2012; Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap V; Warszawa 

2012; Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, MPiPS [za:] Badanie ewaluacyjne dotyczące 

zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych 
wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, 2012. 
229 por. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap V; Warszawa 2012; Badanie 

ewaluacyjne dotyczące zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych 

grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, 2012. 
230 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim, MRR, Warszawa 2012. 

231 str. 16 
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uniezależniło się w tym zakresie od opieki socjalnej, jednak niemal 85% grupy w dalszym ciągu 

korzystało z zasiłku. Natomiast pozytywną obserwacją jest wzrost liczby prowadzonych przez 

uczestników projektów samodzielnych gospodarstw domowych (z około 70% do około 82%). 

Wyraźnie korzystne oddziaływanie można było natomiast dostrzec w sferze społecznej. 

Jak potwierdzają zarówno wywiady z uczestnikami, jak i z przedstawicielami OPS, udział w 

projektach owocuje większym otwarciem osób, wyjściem z izolacji, poprawą relacji z rodziną i 

sąsiadami, a także – co szczególnie istotne – przełamaniem biernej dotychczas postawy na 

rynku pracy232. 

Z raportu Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w 

kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy233, wynika, iż w 

Wielkopolsce przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane jest programowo przede 

wszystkim w ramach Priorytetu VII PO KL i dotyczy rodzin, których członkowie wywodzą się z grup 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Przeciwdziałanie wykluczeniu jest 

więc ukierunkowane na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, ale także wyrównywanie 

deficytów wynikających z braku dostępu do określonych dóbr i usług, braku kwalifikacji,  czy innych 

czynników, które uniemożliwiają jednostkom pełny i pełnoprawny udział we wszystkich obszarach 

życia społecznego. 

Priorytet VIII 

Nawiązując do raportu Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach 

Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy, „projekty szkoleniowe realizowane w 

województwie wielkopolskim w zakresie tych dwóch Poddziałań od 2010 r. są skierowane stricte do 

przedsiębiorstw, tzn. pracownicy uczestniczący w projekcie szkoleniowym są zgłaszani przez 

pracodawców. Głównym celem tego typu projektów jest stymulowanie podnoszenia i aktualizacji 

umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, a także wsparcie procesów adaptacyjnych i 

modernizacyjnych w regionie. W ramach projektów szkoleniowych realizowane są m.in. ogólne i 

specjalistyczne szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i 

pracowników mikro-, małych średnich i dużych przedsiębiorstw oraz szkolenia i doradztwo 

wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstw”234. Do końca 2013 roku w 

ramach projektów szkoleniowych założono objęcie wsparciem 13 217 przedsiębiorstw. Na koniec 

2012 roku pomoc szkoleniową otrzymało 10 250 firm235.  

Wspomnieć należy także o osobach, które założyły działalność gospodarczą w ramach 8.1.2. Wyniki 

przytoczonego powyżej badania pokazują, że 80% osób, które założyły własną działalność w 

ramach projektu outplacementowego, ocenia, iż przynosi ona oczekiwany dochód. 100 % ma 

szansę utrzymać się na rynku, a 95% uważa, że założone przedsiębiorstwo ma szansę dalszego 

rozwoju236. 

W 2012 roku wśród typów projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII największym 

zainteresowaniem Beneficjentów cieszył się pierwszy typ operacji w ramach Poddziałania 8.1.1., 

czyli ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 

                                                 

 

 
232 Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, 

na zlecenie WUP w Poznaniu, 2011. 

233 Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy, na zlecenie WUP w Poznaniu, Kutno 2010. 
234 Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL na regionalny rynek pracy, na 

zlecenie WUP w Poznaniu, Poznań 2012, str. 18. 

235 Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Poznań, Poznań 2012. 
236 Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL na regionalny rynek pracy, 2012, 

str. 10 
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zarządzających i pracowników  mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie 

zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom 

organizacyjno- technicznym przedsiębiorstwa237.   

W analizie oddziaływania priorytetu VIII, w przytaczanym już raporcie Ocena wpływu interwencji 

funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, 

przedmiotem badania było także dokonanie oceny czy i w jakim zakresie nabywanie przez 

uczestników projektów Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL określonych kwalifikacji zawodowych 

bezpośrednio przekłada się na ich sytuację zawodową. Analizowano różnorodne aspekty zmiany 

sytuacji zawodowej. Pozytywnym rezultatem jest fakt, że po realizacji projektu 69,6% osób, 

które były w sytuacji zagrożenia utratą pracy zdołały utrzymać zatrudnienie, w tym 1 

osoba otrzymała awans. 30,4% uczestników wprawdzie utraciło po ukończeniu udziału w 

projekcie pracę, jednak wszystkie te osoby znalazły później ponowne zatrudnienie – w 

tym połowa (15,2% ogółu) podkreśla, że znalazła zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie. Wśród 

odczuwanych korzyści należy również wymienić wzrost poziomu wynagrodzenia - co 

trzeci uczestnik zarabia więcej, niż przed udziałem w projekcie238. 

Priorytet IX  

W sprawozdaniu zdiagnozowano, że wśród Działań/Poddziałań cieszących się dużym 

zainteresowaniem należy w Priorytecie IX wyróżnić Poddziałanie 9.1.2. Przyczyny wzmożonego 

zainteresowania doszukuje się w tym przypadku w fakcie, iż skierowane jest ono do szerokiej 

grupy docelowej, a w jego ramach oferowany jest szeroki zakres oferty edukacyjnej, na które 

występuje duże zapotrzebowanie. Biorąc pod uwagę liczbę istniejących szkół (podstawowych, 

gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) na obszarach wiejskich (1203) 

i miejskich (938) w województwie wielkopolskim oraz liczbę spośród ww. szkół, które objęto 

wsparciem (kolejno 435 i 300), zaobserwować można podobną aktywność beneficjentów z 

obszarów wiejskich i obszarów miejskich, co wynika z kryteriów przyjętych w planach działań239. 

Warto jednak zauważyć, iż działania kierowane do dzieci i młodzieży mają przede wszystkim 

charakter prewencyjny – młodzi ludzie po ukończeniu edukacji mają posiadać lepszą sytuację 

zawodową i społeczną, trudno jednak ocenić na ile działania kierowane do uczniów szkół wpłyną w 

przyszłości na odnajdywanie się ich jako dorosłych na rynku pracy. Warto wspomnieć o projektach 

Poddziałania 9.1.3 takich jak stypendia dla uczniów z rodzin w niekorzystnej sytuacji materialnej. 

Podsumowując, biorąc pod uwagę dotychczasowe raporty ewaluacyjne odnośnie oceny 

skuteczności POKL w woj. wielkopolskim skuteczność tę można ocenić pozytywnie. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż większość ocen przeprowadzana była jedynie w oparciu 

o subiektywne oceny uczestników projektów, brakuje twardych danych w tym zakresie. 

Właściwie jedynym twardym wskaźnikiem (ilościowym) jest wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe jego wartości, widać że w 

Wielkopolsce udaje się aktywizować wszystkie grupy docelowe POKL skuteczniej niż na 

poziomie kraju. 

 

 

                                                 

 

 
237 Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -

2013, Poznań 2012. 

238 Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, 

na zlecenie WUP w Poznaniu, 2011. 

239 Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Poznań 2012. 
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47. Które potrzeby (i w jakim stopniu) grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 

3 są zaspokajane, przez działania i typy projektów przyjęte w PO KL? Które z tych działań i typów 

projektów są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w 

najmniejszym?      

Odpowiedzi na pytanie badawcze udzielono w oparciu o analizę wyników przeprowadzonego 

badania ankietowego. Analizie poddano także ekspertyzy i raporty opracowane na zlecenie WUP w 

Poznaniu oraz inne, których treść jest merytorycznie powiązana, w całości lub w części, z zakresem 

niniejszego badania. Uzupełnienie stanowiło odniesienie się do źródeł statystycznych wytwarzanych 

lub będących w dyspozycji instytucji krajowych. 

Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, iż w opinii JST grupami zagrożonymi 

wykluczeniem w Wielkopolsce są w największym stopniu osoby niepełnosprawne, następnie osoby 

po 45 roku życia i kobiety oraz mieszkańcy wsi, a także osoby młode (16-26 lat). W następnej 

kolejności zagrożone wykluczeniem są osoby mieszkające na terenach wiejskich (patrz: moduł 1).  

Wykres 5.1. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

W raporcie Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na 

obszarach wiejskich w Wielkopolsce, oceniono, iż wszystkie typy inicjatyw, realizowanych w ramach 

Priorytetów VI-IX PO KL, określić można jako potrzebne. W realizowanych na potrzeby raportu 

badaniach zdiagnozowano wysoką adekwatność projektów w ramach komponentu regionalnego PO 

KL, którą potwierdza również wysoki (ponad 80%) odsetek uczestników deklarujących, że wsparcie 

otrzymane w ramach projektu odpowiadało na ich potrzeby240. 

                                                 

 

 
240 Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, 

na zlecenie WUP w Poznaniu, 2011. 
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Podobne wnioski można wyciągnąć z przeprowadzonego badania ilościowego. Respondentów 

poproszono o dokonanie oceny, w jakim stopniu projekty realizowane w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w latach 2007-2013 rozwiązywały problemy grup ich zdaniem najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem w regionie. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, iż działania 

podejmowane w ramach PO KL w największym stopniu zaspokajają potrzeby kobiet, osób 

niepełnosprawnych, dorosłych oraz mieszkańców wsi. W najmniejszym - osób odmiennego 

pochodzenia etnicznego/narodowości241, byłych więźniów, a także osób młodych (16-26 lat). 

Dlatego można wnioskować, iż adekwatność i skuteczność omawianych działań jest znaczna. 

Wątpliwości budzi jednak kompleksowość udzielanego wsparcia, np. wśród osób dorosłych wsparcie 

w zakresie rozwiązywania problemu wykluczenia cyfrowego rozumianego jako brak dostępu do 

komputerów i Internetu oceniono na 4 (co oznacza, iż podejmowane działania rozwiązywały 

problem w dużym stopniu), natomiast wsparcie w zakresie umiejętności posługiwania się 

Internetem oceniono bardzo nisko - na 1 (podejmowane działania rozwiązywały problem w bardzo 

małym stopniu)242. Średnie oceny prezentuje tabela poniżej.  

                                                 

 

 
241 Należy zaznaczyć, iż w województwie wielkopolskim problem jest marginalny i nie prognozuje się wzrostu liczebności osób 

odmiennego pochodzenia (patrz: np. badanie CBS Ultex Ankieter Analiza kierunków wspierania  rozwoju kapitału ludzkiego). W 

ramach komponentu regionalnego PO KL osoby odmiennego pochodzenia mogą być uczestnikami wszystkich projektów. 
242 Jednak należy zauważyć, iż być może osoby uczestniczące w szkoleniach  nie miały możliwości wykorzystania wiedzy ze 

względu na brak dostępu do Internetu. 
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Tabela 5.3. Średnie oceny stopnia rozwiązywania problemów grup społecznych zagrożonych 

wykluczeniem przez projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL w latach 

2007-2013 (skala ocen 1-5, gdzie 1 – rozwiązywały w bardzo małym stopniu, 5 – rozwiązywały w 

bardzo dużym stopniu). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

Analizując grupy docelowe poszczególnych priorytetów komponentu regionalnego POKL, widać, że 

działania podejmowane w ramach Priorytetu VI w największym stopniu służyły osobom z terenów 

wiejskich, a także długotrwale bezrobotnym. Natomiast w najmniejszym - osobom w wieku 50-64 

lata. Z kolei w Priorytecie VII zaobserwowano wysoki udział działań wspierających instytucje 

ekonomii społecznej oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio 

zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje. 

Najniższy stopień działania odnotowano w stosunku do klientów instytucji integracji i pomocy 

społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w tym osób z 

terenów wiejskich. W Priorytecie VIII znaczny stopień działania dotyczy liczby pracujących osób 

dorosłych, które zakończyły udział w projektach w tym osób w wieku powyżej 50 roku życia. 

Natomiast w Priorytecie IX w największym stopniu podjęto działania w odniesieniu do szkół i 

placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe, a w najmniejszym w 
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odniesieniu do szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu w tym na obszarach wiejskich. 

Jak wynika z raportu Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach 

systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce, który zawiera analizy 

adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, oparte o dane zgromadzone w wywiadach z 

beneficjentami ostatecznymi i osobami z ich otoczenia, a także z przedstawicielami instytucji 

realizujących projekty finansowane z EFS, pomoc, jaką uzyskali uczestnicy w ramach różnych form 

wsparcia jest adekwatna do zgłaszanych przez nich potrzeb. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 79,2% 

ankietowanych, z czego 43,2% twierdzi, że pomoc ta jest bardzo adekwatna do potrzeb, zaś 36% 

badanych uważa, iż jest ona adekwatna. Przeciwnego zdania było jedynie 9,9% respondentów243. 

Wyniki badań jakościowych (w szczególności wywiady z uczestnikami przeprowadzone w ramach 

studiów przypadku) wskazują, że uczestnicy oceniają wsparcie jako adekwatne, gdy proponowane 

im formy wsparcia wynikają z analizy ich potrzeb i predyspozycji (rozmowy z doradcą 

zawodowym/psychologiem). Ponadto, w trakcie wywiadów uczestnicy podkreślali bardzo dużą wagę 

tego w jaki sposób odnoszą się do nich organizatorzy wsparcia, ważne było dla nich by byli 

traktowani przyjaźnie, jak to określili „po ludzku”, a nie tylko w odniesieniu do tego na ile spełniają 

pewne kwestie formalne. To, że co dziesiąty uczestnik ocenił wsparcie jako nieadekwatne może 

wynikać właśnie z tego, iż wsparcie nie uwzględniało jego indywidualnych potrzeb/predyspozycji, 

bądź też nie odpowiadał mu sposób w jaki wsparcie zostało mu zaoferowane. 

Wykres 5.2. Adekwatność pomocy w ramach działania udzielanego i współfinansowanego z EFS. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu 

integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce”, 2010. 

Także z raportu Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL wynika, iż wszystkie formy 

wsparcia oferowane w projektach Priorytetu VI PO KL w znacznym stopniu odpowiadały na 

potrzeby uczestników. Niemal wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w badaniu realizowanym 

na potrzeby przytoczonego raportu wyrazili opinię, że uzyskane wsparcie w projekcie odpowiadało 

na ich potrzeby. Żaden z badanych uczestników nie wyraził negatywnej oceny na temat wsparcia w 

postaci przygotowania zawodowego w miejscu pracy, przyznania środków finansowych na 

                                                 

 

 
243 Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych 

społecznie w Wielkopolsce, na zlecenie WUP w Poznaniu, 2010. 
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rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pokrycia kosztów udziału w projekcie czy wsparcia 

pomostowego244. 

Z raportu Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu 

integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce, wynika, iż interwencja 

publiczna w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie wielkopolskim, powinna być realizowana 

ze szczególnym uwzględnieniem trafnych i skutecznych działań wspierających osoby zamieszkałe 

na terenach wiejskich charakteryzujące się jednocześnie niskim poziomem wykształcenia. Ponadto, 

w kontekście wyników przywołanej analizy, istotną rolę powinno pełnić zaplanowanie i wdrożenie 

wsparcia, adresowanego do seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

W świetle zgromadzonych danych, uzasadniony wydaje się wniosek, iż osoby zagrożone 

wykluczeniem lub wykluczone społecznie otrzymują w ramach projektów współfinansowanych z 

EFS z reguły wsparcie adekwatne do zgłaszanych przez nie potrzeb. Opinie negatywne na temat 

adekwatności oferowanego wsparcia dotyczą przekonania, iż projekty mające na celu pomoc 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym powinny być bezpośrednio nakierowane na 

działania dla konkretnej grupy mieszkającej na konkretnym obszarze, a nie skupiać się na 

dostosowaniu do zapisów PO KL. Respondenci sugerowali również, iż należy bardziej uwzględniać 

indywidualne potrzeby jednostki i przeprowadzić bardziej szczegółową diagnozę. Ankietowani 

biorący udział w cytowanym badaniu, proponują także, by zwiększyć wsparcie psychologiczne oraz 

wszelkimi sposobami motywować do działania i umożliwiać podopiecznym znalezienie pracy oraz 

pokazywać osobom wykluczonym, poprzez dobre praktyki, że warto pracować i warto dążyć do 

wyznaczonych celów245. 

Działania i typy projektów najbardziej i najmniej adekwatne do zidentyfikowanych 

potrzeb 

Jednak próbując w oparciu o twardsze dane odpowiedzieć, które z działań i typów projektów są 

adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym, warto 

po pierwsze zauważyć, iż kluczowym problemem w przypadku większości grup jest 

bezrobocie (patrz: moduł 1), pozostałe problemy są  z nim powiązane lub są jego 

pochodnymi246. Z tego punktu widzenia najbardziej adekwatne do zidentyfikowanych 

potrzeb będą formy wsparcia oferujące największe szanse znalezienia zatrudnienia. 

Można je wskazać poprzez odwołanie się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. 

Badanie dotyczące wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL247 największą 

efektywność zatrudnieniową, 6 miesięcy po zakończeniu projektu, przypisuje dotacjom 

(wynika to ze specyfiki samej formy – obowiązku rocznego utrzymania działalności), a 

następnie stażom i szkoleniom. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej staży osiągnął wartość 

46% w 2012 roku, szkoleń - 35%, natomiast dotacji - 96%248. Staże i dotacje na założenie firmy 

są jednocześnie formami, cechującymi się najwyższą trwałością. Jednak należy zauważyć, że 

wskaźnik dla dotacji zmniejsza się z czasem (30 miesiąc) do poziomu wskaźnika dla stażu. 

Odwołując się do ogólnopolskich wyników badań, jak też raportu z Badania ewaluacyjnego 

dotyczącego zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu 

                                                 

 

 
244 Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL, na zlecenie WUP w Poznaniu, 2011. 
245 Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych 
społecznie w Wielkopolsce, na zlecenie WUP w Poznaniu, 2010. 
246 Należy jednak pamiętać, iż bezrobocie jest kluczowym problemem, ale również ważnymi problemami do rozwiązania są 

kwestie wykluczenia społecznego postrzeganego przez różne wymiary. Wykluczenie może generować bezrobocie. 
247 Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap V, Warszawa 2012. 
248 Różnice w skuteczności w stosunku do pomiaru efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 

ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia (dane MPiPS) należy tłumaczyć odmiennym okresem i sposobem pomiaru. 
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do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

województwie małopolskim249, wskazano rekomendowane pakiety form wsparcia dla 

poszczególnych grup. 

W przypadku niewyczerpania proponowanych form wsparcia, zaleca się przeprowadzenie 

oddzielnego badania odnośnie tego jakie formy wsparcia byłyby wskazane dla poszczególnych grup 

konkretnie w woj. wielkopolskim. Jednak zważywszy na to, że wnioski płynące z różnych badań 

pokrywają się proponujemy oprzeć się na wnioskach płynących z dostępnych analiz i opracowań w 

tym zakresie. 

Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, iż w opinii JST grupami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce są w największym stopniu osoby niepełnosprawne, 

następnie osoby po 45 roku życia, kobiety, osoby młode (16-26 lat). W następnej kolejności 

zagrożone wykluczeniem są osoby mieszkające na terenach wiejskich. Wskazanym grupom  

przypisano rekomendowane formy wsparcia są rekomendowane zważywszy dotychczasowe analizy 

POKL. 

Osoby niepełnosprawne 

Jak wynika z badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim250 

do najskuteczniejszych projektów przyczyniających się do wzrostu aktywizacji osób 

niepełnosprawnych zaliczyć należy projekty, realizujące  kompleksowe wsparcie, czyli takie, które 

zakładają realizację uzupełniających się form jednocześnie. Szczególnie silny wpływ na aktywizację 

zawodową osób niepełnosprawnych mają projekty umożliwiające zdobycie ON doświadczenia 

zawodowego, w tym staże zawodowe i praktyki.  

Nawiązując ponownie do Badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej 

efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych251 dla 

osób niepełnosprawnych rekomendowany pakiet uwzględnia sekwencyjność form wsparcia, do 

których zaliczyć można: przydział asystenta, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, 

szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia poprzedzone diagnozą 

aktualnego stanu wiedzy i umiejętności uczestników, oraz rozpoznaniem sytuacji na rynku pracy, 

staże, a także monitoring przebiegu zatrudnienia. Specyfika tej grupy wymaga, by pakiet 

uwzględniał bardziej rozbudowany komponent wsparcia psychologicznego – w opinii osób 

zaangażowanych w realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych okres wsparcia trwać 

powinien przynajmniej pół roku. Ponadto ważne jest wspieranie zmian w mentalności pracodawców 

i pracowników oraz niwelowanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych252. 

Rekomendowany pakiet wsparcia skierowanego do najmniej aktywnych długotrwale bezrobotnych 

jest bardzo rozbudowany. Zgodnie z wynikami badań zawiera wiele elementów, które są 

nieodzowne, by zaktywizować te osoby społecznie, a następnie pomóc im wrócić na rynek pracy. 

Niezbędne dla tej grupy jest wsparcie psychologiczne, ze względu na specyficzne trudności, z 

którymi się boryka (problemy życiowe, rodzinne, emocjonalne), które miałoby jednocześnie 

                                                 

 

 
249 Badanie ewaluacyjne dotyczące zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do 

wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, 

Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012. 
250 Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 
województwie wielkopolskim, Collect Consulting S.A., Grudzień 2011. 
251 Badanie ewaluacyjne dotyczące zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do 

wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, 

Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012. 
252 por. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie wielkopolskim, Collect Consulting S.A., na zlecenie WUP w Poznaniu, 2011. 
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charakter motywacyjny. Innym bardzo ważnym elementem jest umożliwienie w ramach wsparcia 

kontaktu ze środowiskiem pracy, który osoba długotrwale bezrobotna dawno utraciła.  

Osoby po 45 r. ż. 

W zakresie metod skutecznej aktywizacji zawodowej zostały zidentyfikowane dobre praktyki 

nakierowane bezpośrednio, jak też pośrednio na same osoby po 45 r. ż. Do dobrych praktyk 

skierowanych do osób z tej grupy wiekowej zaliczono: prewencyjne kierowanie wsparcia do 

osób po 40 r. ż., podnoszenie kwalifikacji osób pracujących, promowanie intermentoringu – 

wzajemnego uczenia się od siebie młodszych i starszych pracowników, stosowanie mechanizmu 

bonów edukacyjnych pozwalających na indywidualne dopasowanie szkolenia do potrzeb danej 

osoby, bilans kompetencji uwzględniający nieformalne oraz pozaformalne kwalifikacje starszych 

pracowników, trenera pracy wspierającego bezrobotnego w znalezieniu, jak i utrzymaniu 

zatrudnienia, wsparcie przedsiębiorczości, w tym 2-letnią merytoryczną opiekę i specjalistyczne 

konsultacje. 

W ramach dobrych praktyk nakierowanych pośrednio na pracowników 45+ wskazano 

prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zgodnie z założeniem, iż skuteczny proces 

aktywizacji zawodowej osób w tym wieku, oprócz działań ukierunkowanych na wsparcie 

jednostkowe, wymaga zmian świadomościowych na poziomie społeczeństwa. Zmian w zakresie 

postrzegania jak najdłuższej aktywności zawodowej jako konieczności społecznej, ale i możliwości 

rozwoju indywidualnego dającego satysfakcję i poprawę sytuacji finansowej. Ze względu na duże 

trudności w aktywizacji osób po 45, a zwłaszcza po 50 roku życia - istotne jest tworzenie lokalnych 

partnerstw, w obręb których wchodzą również lokalni pracodawcy.  

Kobiety 

Ze względu na to, że kluczową barierą w aktywizacji kobiet jest stereotypowe obarczanie kobiety 

odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi/osobami zależnymi - oprócz działań bezpośrednio 

nakierowanych na aktywizację kobiet, w przyszłej perspektywie finansowej warto by w większym 

stopniu uwzględnić wspieranie kampanii przeciwdziałających stereotypom i promujących 

aktywność zawodową kobiet oraz zaangażowanie ojców w opiekę nad dzieckiem. Warto 

także wspierać działania instytucjonalne w zakresie tworzenia miejsc opieki nad 

dziećmi/osobami zależnymi. 

Osoby młode (16-26 lat) 

Ludzie młodzi to grupa niejednorodna. Osoby do 26 roku życia dzielą się bowiem na kilka grup, 

zróżnicowanych pod względem: wieku, uczestniczenia w systemie edukacji  

i oświaty oraz poziomu ukończonego wykształcenia. Dlatego rekomendowane, kompleksowe 

pakiety form wsparcia muszą uwzględniać poszczególne podgrupy. Na etapie gimnazjum, 

powinny być prowadzone różnorodne działania, z jednej strony rozwijające młodzież, z 

drugiej - mające ukierunkować ją na dokonanie wyboru właściwej ścieżki kariery 

zawodowej. Kluczowe jest doradztwo zawodowe, kontynuowane na dalszych etapach 

kształcenia. Jeśli chodzi o studentów wsparcie powinno dotyczyć przede wszystkim budowania 

pozycji zawodowej, dlatego też pakiet uwzględnia: doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia 

uzupełniające, kursy językowe i staże.  

Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich 

Do osób mieszkających na terenach wiejskich rekomendowany jest pakiet form wsparcia 

najbardziej efektywnych zatrudnieniowo: staże, szkolenia, dotacje itp. Problem, który bardzo 

często pojawia się w projektach skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie, dotyczy 

miejsca i czasu realizacji działań. Często pomija się problem niskiej mobilności przestrzennej 

niektórych potencjalnych uczestników projektu. Tak więc w projektach kierowanych do tej grupy 
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projektodawcy powinni uwzględnić w projekcie likwidację barier transportowych (np. poprzez 

zapewnienie środka transportu, dowożącego uczestników)253.  

Generalnie wśród działań i typów projektów najmniej adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb 

należą te, które nie są kompleksowe i nie uwzględniają sekwencyjności działań. Pojedyncze / 

jednorazowe formy wsparcia nie są efektywne. Należy również unikać oferowania form wsparcia 

bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb i predyspozycji danej osoby. 

 

Potrzeby instytucji społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej oraz 

adekwatność projektów POKL względem nich  

Badania254,  prowadzone  wśród  organizacji pozarządowych i podmiotów  ekonomii  społecznej,  

wskazują, iż ich potrzeby można podzielić na następujące rodzaje: 

 Środki  finansowe  na  wynagrodzenia  personelu  i  członków  organizacji. Zgodnie  z  

wieloma  badaniami  organizacji  pozarządowych,  podstawowym problemem  jest brak  

personelu,  wynagradzanego  w  sposób  stały.  Zgodnie z  wytycznymi  europejskiej  

organizacji  badawczej  EMES,  do  kryteriów wyróżniających  podmiot  ekonomii  

społecznej,  należy  posiadanie  płatnego personelu. Okazuje się, że rezygnacja z tego 

warunku oznacza poszerzenie zbioru polskich podmiotów ekonomii społecznej o prawie 

2000 organizacji –  co  oznacza,  że  bardzo  wiele  instytucji  w  Polsce  działa  na  

zasadach ekonomii  społecznej,  lecz  w  dużej  mierze  wolontarystycznie.  Zdobycie 

środków finansowych na stały personel spowodowałoby stabilizację i dużo szybszy rozwój. 

 Środki  finansowe  na  inwestycje  (sprzętowe  i  lokalowe)  –  duża  część NGO/instytucji 

ekonomii społecznej boryka się z problemem braku stałego lokalu lub z brakiem  

możliwości  wyremontowania  lokalu.   

 Środki  finansowe  na  bieżącą  działalność  –  duża  część  organizacji pozarządowych 

zgłasza zapotrzebowanie na materiały i usługi potrzebne do bieżącej  działalności  (w  tym  

materiały  biurowe,  opłaty  pocztowe i telefoniczne oraz opłaty takie jak czynsz, 

ogrzewanie media, internet).  

Większość  środków,  jakie  mogą  pozyskać  NGO/instytucje  ekonomii  społecznej  

(zwłaszcza z funduszy unijnych), to środki związane z realizacją konkretnych projektów. 

Jednakże część  tych  środków  może  pokryć  wymienione  wyżej  koszty  (personel,  

bieżąca działalność i  –  rzadziej  –  inwestycje) - oczywiście, o ile koszty te związane są 

z realizacją projektu.  Mając  na  względzie,  iż  zakres  projektów  pokrywa  się  ze  

statutową działalnością organizacji, pozyskanie takich środków może istotnie 

przyspieszyć rozwój organizacji i przyczynić się do poprawy sytuacji osób, którym 

pomaga dany podmiot. 

Wsparcie w ramach Działania 7.2 jest nakierowane na wzmacnianie ekonomii społecznej. W ramach 

Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 realizowane są operacje wspierając instytucje ekonomii społecznej. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie wielkopolskim, wartość wskaźnika: 

                                                 

 

 
253 por. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009. 
254 por. Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, 2009. 
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 liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej wzrosła z 

5 772 (na koniec 2011 roku) do 8 332 osób. Może być to spowodowane dużym 

zainteresowaniem beneficjentów realizacją projektów wspierających ekonomię społeczną w 

ramach Działania 7.2, a także dynamicznym rozwojem instytucji otoczenia sektora 

ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

utworzonych dzięki wsparciu z EFS wzrosła z 9 do 27. 

 liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji 

wspierających ekonomię społeczną była równa 357. Pozwala to wnioskować, iż na koniec 

okresu sprawozdawczego za 2012 rok wskaźnik został osiągnięty na poziomie 60% 

wartości docelowej. Ponadto wartość przedmiotowego wskaźnika została osiągnięta w 

99,17% w odniesieniu do założeń z Planu działania na koniec 2012 roku. Jak czytamy w 

przytoczonym Sprawozdaniu „analiza wskaźników o dofinansowanie projektów, które 

zostały złożone w odpowiedzi na konkurs POKL/7.2.2/1/12 wskazuje, iż realizacja 

przedmiotowych projektów pozwoli na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika”255. 

 

Generalnie – o czym była mowa na początku tego modułu - projekty  skierowane  do  organizacji 

pozarządowych i/lub podmiotów  ekonomii  społecznej  mogą  być  w  ramach  PO  KL realizowane 

w wielu różnych priorytetach. Najważniejsze  z  punktu  widzenia  organizacji pozarządowych i 

ekonomii  społecznej  działania z komponentu  regionalnego to działania:  wspierające  aktywizację  

zawodową,  integrację społeczną oraz działania podejmowane na terenach wiejskich (tzw. małe 

granty)256.  

Ponadto z badań jakościowych wynika, że w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz 

ekonomii społecznej należy położyć większy nacisk na promowanie pozytywnego wizerunku 

wolontariatu (dotychczas wsparcie wolontariatu było jednym z typów projektów np. w Priorytecie 

VI) oraz przedsiębiorstwa społecznego. Warto by kampanie informacyjno-promocyjne w tym 

zakresie były finansowane w przyszłej perspektywie. 

 

45. Jaka jest adekwatność celów PO KL, sformułowanych na poziomach: programu, priorytetów 

i pozostałych elementów programu do potrzeb regionu związanych z celami Strategii Europa 2020 

w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

Cele POKL są najbardziej adekwatne w stosunku do dwóch celów Strategii Europa 2020 w zakresie 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu: stopa zatrudnienia osób w wieku 20-64 oraz 

odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z zestawienia celów Strategii Europa 2020 i 

ich realizacji w Wielkopolsce na stan w 2012 r. (patrz: moduł 1, tabela 1.41 oraz 1.42) wynika, że 

o ile w przypadku wskaźnika zatrudnienia wartość nie odbiega znacząco od zakładanej (stan w 

Wielkopolsce 2012 - 65,9%, zakładana wartość wskaźnika - 71%), o tyle aby osiągnąć cel 

dotyczący osób żyjących w ubóstwie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym konieczne jest w 

większym stopniu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ kierowanie wsparcia na 

                                                 

 

 
255 Sprawozdaniem z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Poznań 2012 
256 por. Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, 2009. 

W wyniku przeglądu śródokresowego zrezygnowano z realizacji małych grantów, co było związane m.in. z wynikami badania 
zleconego przez MRR w zakresie oceny projektów w ramach Dz.7.3 i 6.3 (raport pt. Ocena projektów realizowanych przez 

podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, najważniejsze wnioski z badania 

dostępne na stronie http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/broszura_v1.pdf). Z badania wynika 

bowiem, iż wskazane było zwiększenie kwoty dofinansowania, członkowie KOP uzasadniali taką zmianę niską trwałością 

projektów o wartości 50 tys., a kluczowi pracownicy IOK wskazywali na obciążenia związane z rozliczaniem wielu małych 

projektów. 
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obszary zagrożone wykluczeniem społecznym (odsetek osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w Wielkopolsce wynosi bowiem 23,7%, a zakładana wartość to 3,9%). Poniżej 

przeprowadzono analizę kierowanego wsparcia pod kątem rozmieszczenia terytorialnego 

(wspierania obszarów zagrożonych wykluczeniem). 

Rozmieszczenie terytorialne projektów w ramach Priorytetu VI PO KL świadczy o tym, iż najwięcej 

projektów zrealizowanych zostało w powiecie poznańskim (69 projektów o łącznej wartości 

5 747 340,20 zł257). Projekty o najwyższej wartości realizowane były w powiecie konińskim (w 

sumie 47 projektów) oraz w Poznaniu (łącznie 11 projektów). Charakterystyczne dla województwa 

wielkopolskiego jest to, iż projekty  w ramach Priorytetu VI o najniższej wartości zrealizowano we 

zachodnio-centralnej części regionu. Z analiz przeprowadzonych w ramach modułu 1 wynika, iż w 

najgorszej sytuacji znajduje się północno-wschodnia część województwa stąd nasuwa się wniosek, 

iż rozmieszczenie terytorialne projektów w ramach Priorytetu VI jest trafne. 

Mapa 5.1. Wartość i liczba projektów Priorytetu VI PO KL w powiatach. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 28 czerwca 2013 r. 
Mapy oparte są na danych z bazy KSI SIMIK publikowanych na:  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx 

                                                 

 

 
257 KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 28 czerwca 2013 r. 
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Miejsce realizacji projektu zostało określone na podstawie zmiennej powiat (z bazy KSI SIMIK). Jeżeli projekt był realizowany 

na terenie więcej niż jednego powiatu, to w każdym powiecie został policzony jako jeden (co oznacza, że suma z mapy nie 

będzie równa sumie projektów). W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie 

konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach z KSI należy traktować jako 

przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób na podstawie algorytmu stosowanego przez MRR i zakładającego 

proporcjonalny udział – jeżeli jeden projekt realizowany był na terenie kilku powiatów, to do każdego powiatu została 

przypisana wartość będąca ilorazem wartości projektu oraz liczby powiatów na terenie których był realizowany.  

Z kolei projekty dotyczące promocji integracji społecznej (Priorytet VII) ponownie najczęściej 

realizowane są w powiecie poznańskim – 115 projektów o łącznej wartości 24 288 121,70 zł.  

Jednocześnie projekty o najwyższej wartości zrealizowane zostały właśnie ww. powiecie 

poznańskim oraz podobnie jak w przypadku Priorytetu VI w Poznaniu oraz powiecie konińskim. 

Projekty o najniższej wartości zrealizowano w trzech powiatach: międzychodzkim, grodziskim oraz 

jarocińskim, a także w mieście Leszno.  Z analiz przeprowadzonych w ramach modułu 1 wynika, iż 

w jednej z najtrudniejszych sytuacji pod względem diagnozowanego wykluczenia społecznego w 

województwie wielkopolskim znajduje się powiat koniński więc uznać można, iż rozmieszczenie 

terytorialne projektów w ramach Priorytetu VII także jest trafne.  

Mapa 5.2. Wartość i liczba projektów Priorytetu VII PO KL według powiatów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 28 czerwca 2013 r. 

Mapy oparte są na danych z bazy KSI SIMIK publikowanych na:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx 

Miejsce realizacji projektu zostało określone na podstawie zmiennej powiat (z bazy KSI SIMIK). Jeżeli projekt był realizowany 

na terenie więcej niż jednego powiatu, to w każdym powiecie został policzony jako jeden (co oznacza, że suma z mapy nie 

będzie równa sumie projektów). W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie 
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konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach z KSI należy traktować jako 

przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób na podstawie algorytmu stosowanego przez MRR i zakładającego 

proporcjonalny udział – jeżeli jeden projekt realizowany był na terenie kilku powiatów, to do każdego powiatu została 

przypisana wartość będąca ilorazem wartość projektu oraz liczby powiatów na terenie których był realizowany.  

Jak już wspomniano jednym z Priorytetów PO KL, w ramach którego podejmowane działania w 

największym stopniu przyczyniają się do obniżenia aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, a 

także przeciwdziałania rozszerzeniu i nasileniu się zjawiska wykluczenia społecznego, jest Priorytet 

VIII, szczególnie działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. W badaniu Wpływ 

projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny 

rynek pracy przeanalizowano m.in. efektywność i skuteczność projektów outplacementowych w 

ramach Poddziałania 8.1.2. Mają one na celu poprawę sytuacji zawodowej osób zagrożonych 

zwolnieniem bądź zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy) z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy. Wsparcie polega m.in. na poradnictwie zawodowym i psychologicznym, 

szkoleniach, warsztatach przekwalifikowujących, subsydiowanym zatrudnieniu, stażach, pomocy w 

znalezieniu nowej pracy czy założeniu własnej działalności gospodarczej, a także nauce pisania CV i 

listów motywacyjnych. Jak wynika z badania projekty „przyczyniły się do zmiany sytuacji 

zawodowej osób biorących udział w projektach: 25% osób deklarowało, iż nie założyłoby własnej 

działalności, gdyby nie udział w projekcie, 20% zrobiłoby to w późniejszym terminie. Ponad połowa 

badanych uważała, że udział w projekcie wpływał na rentowność przedsiębiorstwa. Opisując 

sytuację własnego przedsiębiorstwa na rynku, 80% uważało, że przynosi ono oczekiwany dochód, 

95% - że ma możliwość dalszego rozwoju, a 100%, że ma szansę dalej się utrzymać”258. 

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie terytorialne projektów w ramach Priorytetu VIII Po KL najwięcej 

projektów zrealizowanych zostało w Poznaniu (31 projektów o łączeni wartości 12 786 229,49 zł) 

oraz w powiecie poznańskim (26 projektów o łącznej wartości 6 584 231,832 zł). Oprócz 

wymienionych obszarów projekty o najwyższej wartości realizowane były także w powiecie 

grodziskim. Najskromniejsze wsparcie w ramach Priorytetu VIII miało miejsce w przypadku 

powiatów: tureckiego i międzychodzkiego. Najwięcej środków skoncentrowano w centrum 

województwa. W tym przypadku analiza rozmieszczenia terytorialnego projektów świadczy o tym, 

iż realizowano je w miejscach, w których nie występowały największe problemy w zakresie 

wykluczenia społecznego. Wiązać to należy jednak z faktem iż z założenia priorytet VIII nie ma na 

celu kierowania wsparcia do osób zagrożonych wykluczeniem/lub z terenów gdzie wykluczenie 

występuje w największym stopniu, lecz do przedsiębiorstw. To kondycja przedsiębiorstw była 

zatem kluczem do rozmieszczenia terytorialnego projektów. Warto jednak zauważyć, iż wsparcie 

przedsiębiorstw w sposób pośredni powinno posłużyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

m.in. poprzez polepszenie sytuacji ich pracowników. Dlatego warto by więcej projektów tego typu 

było jednak realizowanych na obszarach zagrożonych wykluczeniem, by to wykluczenie tam się nie 

pogłębiało.  

                                                 

 

 
258 Raport końcowy badania ewaluacyjnego Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII 

PO KL na regionalny rynek pracy, Poznań 2012. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 276 

Mapa 5.3. Wartość i liczba projektów Priorytetu VIII PO KL w powiatach. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 28 czerwca 2013 r. 
Mapy oparte są na danych z bazy KSI SIMIK publikowanych na:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx 

Miejsce realizacji projektu zostało określone na podstawie zmiennej powiat (z bazy KSI SIMIK). Jeżeli projekt był realizowany 

na terenie więcej niż jednego powiatu, to w każdym powiecie został policzony jako jeden (co oznacza, że suma z mapy nie 

będzie równa sumie projektów). W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie 

konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach z KSI należy traktować jako 

przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób na podstawie algorytmu stosowanego przez MRR i zakładającego 

proporcjonalny udział – jeżeli jeden projekt realizowany był na terenie kilku powiatów, to do każdego powiatu została 

przypisana wartość będąca ilorazem wartość projektu oraz liczby powiatów na terenie których był realizowany.  

Przechodząc do ostatniego Priorytetu PO KL – IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

z raportu Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX na rozwój oferty edukacyjnej szkół i 

upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i gminach wiejsko-miejskich oraz 

miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim wynika iż, na podstawie 

przeprowadzonych badań można mówić o istnieniu wpływu wsparcia EFS na rozszerzenie oferty 

edukacyjnej i doposażenie przedszkoli. Obserwację tę potwierdziło 84% badanych przedstawicieli 

przedszkoli. W szczególności wskazywano na takie elementy jak: rozwój umiejętności dzieci w 

wieku przedszkolnym, rozwój kadry – zarówno pod względem jakościowym i ilościowym 
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(zatrudnienie specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, pomoc metodyka)259.. 

Rozpatrując rozmieszczenie terytorialne projektów w ramach Priorytetu IX wynika, iż najliczniejsze, 

a zarazem najwartościowsze pod względem finansowym wsparcie zaobserwować można po 

wschodniej stronie województwa, powiaty: słupecki, koniński, kolski oraz turecki. Doliczyć do nich 

należy miasto Poznań, w którym zrealizowano 121 projektów, a także powiat poznański (jako 

powiat, w którym realizowane były najdroższe projekty). Patrząc na mapę wizualizującą wartość i 

liczbę projektów Priorytetu IX, uwidacznia się trafne rozmieszczenie terytorialne działań jeśli pod 

uwagę weźmiemy wyniki analiz przedstawionych w module 1.  

Mapa 5.4. Wartość i liczba projektów Priorytetu IX PO KL w powiatach. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 28 czerwca 2013 r. 
Mapy oparte są na danych z bazy KSI SIMIK publikowanych na:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx 

Miejsce realizacji projektu zostało określone na podstawie zmiennej powiat (z bazy KSI SIMIK). Jeżeli projekt był realizowany 

na terenie więcej niż jednego powiatu, to w każdym powiecie został policzony jako jeden (co oznacza, że suma z mapy nie 

będzie równa sumie projektów). W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie 

konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach z KSI należy traktować jako 

przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób na podstawie algorytmu stosowanego przez MRR i zakładającego 

proporcjonalny udział – jeżeli jeden projekt realizowany był na terenie kilku powiatów, to do każdego powiatu została 

przypisana wartość będąca ilorazem wartość projektu oraz liczby powiatów na terenie których był realizowany.  

                                                 

 

 
259 Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej na terenach wiejskich i gminach wiejsko-miejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie 

wielkopolskim, na zlecenie WUP w Poznaniu, 2010. 
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Analiza wartości projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL – Priorytety 

VI – IX, wskazuje, iż średnia wartość projektu w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu260  

wynosi 463 zł. Tym samym z zmieszczonej mapy poniżej wynika, iż największy nakład pieniężny w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca poniesiono w powiecie słupeckim 988 zł,  chodzieskim 980 zł 

oraz konińskim – 873 zł (tam też łączna wartość projektów była najwyższa). Natomiast najniższa 

wartość wsparcia w przeliczeniu na jednego mieszkańca dotyczy miasta Kalisz – 155 zł. Warto 

zwrócić uwagę, iż pomimo, że Poznań i powiat poznański były obszarami, na których realizowano 

liczne projekty na znaczą sumę, to średnia wartość projektu w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

na tych obszarach wynosi kolejno tylko 274 i 203 zł. Należy to wiązać z faktem, iż to są obszary o 

dużej liczbie mieszkańców. Projekty o najwyższej wartości ogólnej realizowane były przede 

wszystkim we wschodniej części województwa (najwyższa wartość w powiecie konińskim), a także 

w powiatach centralnych: poznańskim i miasto Poznań, oraz południowych, powiaty: pleszewski i 

ostrowski.  

Mapa 5.5. Wartość Priorytetów VI – IX ogółem i średnia wartość projektu w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w powiecie. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 28 czerwca 2013 r. 
Mapy oparte są na danych z bazy KSI SIMIK publikowanych na:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx 

Miejsce realizacji projektu zostało określone na podstawie zmiennej powiat (z bazy KSI SIMIK). Jeżeli projekt był realizowany 

na terenie więcej niż jednego powiatu, to w każdym powiecie został policzony jako jeden (co oznacza, że suma z mapy nie 

będzie równa sumie projektów). W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie 

konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach z KSI należy traktować jako 

                                                 

 

 
260 Średnią wartość projektu obliczono dzieląc liczbę mieszkańców powiatów (dane z GUS, BDL) przez wartość projektu. 
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przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób na podstawie algorytmu stosowanego przez MRR i zakładającego 

proporcjonalny udział – jeżeli jeden projekt realizowany był na terenie kilku powiatów, to do każdego powiatu została 

przypisana wartość będąca ilorazem wartość projektu oraz liczby powiatów na terenie których był realizowany.  

Nasuwa się więc wniosek, iż adekwatnie do potrzeb w powiecie poznańskim oraz w mieście 

Poznaniu średnie wartości projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca są jednymi z 

najniższych w województwie (patrz: mapa powyżej). Weryfikacji wymaga natomiast 

osadzenie przestrzenne realizacji działań PO KL w powiatach wchodzących w podregion 

pilski i kaliski tam bowiem pomimo zdiagnozowanej najwyższej liczby świadczeń z tytułu 

ubóstwa, projekty PO KL nie są kierowane w największym stopniu. Stąd nasuwa się drugi 

wniosek, iż mimo że PO KL w planach działania w latach 2007-2013 były stosowane różne kryteria 

dostępu/ strategiczne, które w zależności od celu priorytetu uwzględniały konkretne powiaty lub 

grupy docelowe wymagające wsparcia261 w kwestii rozmieszczenia terytorialnego fundusze PO KL 

nie do końca zostały trafnie rozdysponowane. Należy to łączyć w dużej mierze z (niską) 

aktywnością samych projektodawców na danych obszarach, bo to od niej zależy możliwość 

dofinansowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Podsumowując, występuje duża adekwatność celów PO KL do potrzeb regionu związanych 

z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu, jednak można by ją zwiększyć, proponując bardziej adekwatne 

rozmieszczenie terytorialne kierowanego wsparcia. 

 

44.      Jakie dobre praktyki wynikają z realizacji PO KL w Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu i stymulowania włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

Odpowiedzi na pytanie badawcze udzielono w oparciu o analizę wyników przeprowadzonych 

studiów przypadku rozumianych jako dobre praktyki wskazujące na korzystne zmiany w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania włączenia społecznego w wymiarze 

lokalnym jakie zaistniały w wyniku wsparcia programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy 

unijnych zarządzanymi regionalnie lub centralnie. Studium przypadku zakładało analizę danych 

zastanych, jak i przeprowadzenie wywiadów z koordynatorami oraz uczestnikami projektów. 

Projekt „Młodzi aktywni” 

Studium przypadku zrealizowane w obszarze: stymulowania włączenia społecznego: działania 

skierowane na rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (w tym działania polegające na 

wspieraniu potencjału organizacji pozarządowych) „Młodzi aktywni”262 ukazuje dobrą praktykę 

wynikającą z realizacji PO KL w Wielkopolsce.  

Gmina Krobia, w której realizowany był projekt „Młodzi aktywni”, jest gminą typowo rolniczą, 

w skład której wchodzą 22 sołectwa. Około ¼ mieszkańców gminy to osoby w wieku 

przedprodukcyjnym263. Osoby te borykają się z trudnościami typowymi dla młodych mieszkańców 

terenów wiejskich. Wśród tych problemów specjalne miejsce zajmowała niewystarczająca liczba 

inicjatyw umożliwiających integrację i poznanie się młodych ludzi, brak oferty spędzania wolnego 

czasu dostosowanej do potrzeb młodzieży i wystarczająco atrakcyjnej, by odciągnąć ich 

od biernego spędzania wolnego czasu przed telewizorem lub komputerem oraz pobudzenie w nich 

                                                 

 

 
261 Kierowano się m.in. wysokością wskaźników na danym obszarze (np. poziom bezrobocia w powiecie, wskaźnik wychowania 

przedszkolnego itd.) 
262 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 2013 - Priorytet VII Promocja integracji Społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji, okres realizacji 01.03.2010-31.08.2010. 
263 Dane na podstawie Planu  Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Krobia na lata 2007-2013. 
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aktywności do kreowania lokalnej rzeczywistości. Jak wskazują koordynatorzy projektu podczas 

wywiadu, przed realizacją projektu brak było także kanału komunikacji między młodzieżą 

a potencjalnymi twórcami oferty dla niej (NGO, gmina) - projekt miał to zmienić. 

Warto też podkreślić, że wskazane powyżej kwestie zostały zauważone nie tylko przez autorów 

projektu, ale również przez samych mieszkańców gminy Krobia. Wyniki anonimowej ankiety 

przeprowadzonej w 2009 r. na terenie gminy264 wskazały, że szczególną uwagę w odniesieniu 

do problematyki związanej z dziećmi i młodzieżą należy zwrócić na: brak miejsc spotkań (80% 

wskazań), ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (ponad 75% 

odpowiedzi) oraz narkotyki, papierosy i alkohol (ponad 70% ankietowanych). 

Autorem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie, które w czasie pozyskiwania środków 

na przedstawiany projekt było młodą organizacją – wpisaną do KRS zaledwie na pół roku przed 

rozpoczęciem realizacji. Jak wspominają członkowie Stowarzyszenia Ziemia Krobska (SZK), 

realizacja projektu była dla nich prawdziwym wyzwaniem wiążącym się z niemałym ryzykiem 

związanym z pozyskaniem bardzo dużych (jak dla nich w ówczesnym czasie) środków finansowych. 

Przedstawiciele SZK wspominają, że wsparcie uzyskali wtedy od przedstawiciela urzędu miasta, 

który nie tylko zachęcał do wzięcia udziału w konkursie w ramach działania 7.3 PO KL, ale 

zapewniał też o wsparciu i współpracy w czasie realizacji projektu. 

Sami uczestnicy o powodach przystąpienia do projektu mówili w następujący sposób: ja to jakoś 

chciałam zacząć działać, bo to jest na pewno takie pożyteczne spędzenie czasu w takim projekcie. I 

tak nie wiadomo, a trzeba coś zacząć działać, a nie tak wciąż siedzieć, siedzieć i nic. A tak można 

miło spędzić czas, rozwijać siebie, swoje umiejętności jakieś (uczestnik 1). I ta satysfakcja, i ludzie 

z okolicy, którzy zaczęli nas rozpoznawać – takie rzeczy bardzo cieszą (uczestnik 2). 

Główną osią projektu było 27 godzin zajęć dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu 

utrudnionego dostępu do oferty kulturalnej oraz mającej słabsze zaplecze edukacyjne. W ramach 

projektu zaplanowano po 3 spotkania stacjonarne i jedno wyjazdowe (przez pierwsze 3 miesiące 

realizacji projektu) oraz kończący wyjazd szkoleniowo-integracyjno-rekreacyjny (w czwartym 

miesiącu realizacji projektu). Jak wspominają osoby prowadzące projekt, plan spotkań był 

pomyślany w taki sposób, by najpierw młodzież miała okazję poznać się i zintegrować, zatem 

początkowo przeważała praca w grupach. Co jak wskazują wywiady z uczestnikami udało się 

osiągnąć w stu procentach: Już na pierwszym spotkaniu przekonaliśmy się, że jest fajnie, potem to 

się zaczęło rozwijać i rozwijać, no potem zgraliśmy się jako drużyna. Nie było między nami żadnych 

barier międzyszkolnych czy coś. Po prostu byliśmy jedną wielką drużyną; wyjazdy do Brzedni czy 

coś i potem kolejne akcje czy inicjatywy jakie panowie organizowali, realizowaliśmy z nimi (IDI 

uczestnik projektu). W czasie projektu młodzież miała okazję nie tylko poznać swoich rówieśników, 

ale też osoby, które zajmują ważne miejsce w lokalnej społeczności – lokalnych polityków i 

działaczy, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych. Organizatorzy projektu chcieli 

bowiem aby młodzież nie tylko rozwijała swoje umiejętności (np. rozwiązywanie konfliktów, 

zdolność autoprezentacji, budowanie zespołu, myślenie strategiczne), ale aby uświadomiła sobie 

również jakie znaczenie ma praca na rzecz lokalnej wspólnoty. Poprzez wskazywanie dobrych 

przykładów, młodzież miała zainteresować się lokalnymi problemami oraz uwierzyć, że to oni są 

ludźmi, od których zależy wygląd ich małej ojczyzny. 

Projekt był skierowany do 30 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Wzięło w nim udział 10 

chłopców i 20 dziewcząt. Uczniowie byli rekrutowanie głównie poprzez informacje rozsyłane do 

szkół. Ponieważ celem projektu było wykształcenie grupy młodych lokalnych liderów, przy 

                                                 

 

 
264 Badanie przeprowadzone w 2009 r. w ramach projektu „Liderzy na starcie” realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia 

Krobska w ramach działania 7.3 POKL. Projekt ten poprzedzał realizację projektu „Młodzi aktywni”. 
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rekrutacji zwracano uwagę na takie cechy jak pomysłowość i dotychczasowa aktywność. Projekt 

odbywał się na terenie gminy Krobia – większość zajęć/warsztatów miało miejsce w Krobi, jednak 

aby projekt był bardziej atrakcyjny dla uczniów organizatorzy zdawali sobie sprawę, że musi 

zawierać elementy, które dodatkowo wzbudzą zainteresowania, dlatego też część zajęć odbywała 

się w ośrodku wypoczynkowym oddalonym od Krobi. Zajęcia były prowadzone przez 

doświadczonych trenerów, którzy jednocześnie byli aktywnymi, lokalnymi działaczami - zatem mieli 

doskonałą orientację w lokalnych problemach. Zakończenie projektu przyjęło formę uroczystej 

debaty oxfordzkiej, której tematem głównym była kwestia potrzeby utworzenia młodzieżowej rady 

miejskiej. 

Jak wspominają organizatorzy projektu, jego program sprawdził się niemal w 99% - w późniejszych 

edycjach dokonywano jedynie kosmetycznych zmian, co potwierdza jedynie słuszność przyjętych 

założeń. Bardzo wysoko zarówno poszczególne zajęcia, jak i całość projektu oceniali też jego 

uczestnicy. Podczas bezpośrednich wywiadów zrealizowanych w ramach badania wypowiadali się  o 

projekcie w samych superlatywach, pamiętali go dość dobrze, pomimo, że od szkoleń i warsztatów, 

w których brali udział minęły już niemal trzy lata. Również wyniki ankiety oceniającej projekt po 

jego zakończeniu, wskazują jak bardzo podobał on się uczestnikom – 2/3 uczniów przyznało mu 

najwyższą ocenę (celującą), a pozostali – bardzo dobą. 

Czynnikami wyróżniającymi projekt jako dobrą praktykę jest poprzedzenie realizacji projektu 

przeprowadzeniem diagnozy potrzeb młodych ludzi. Projekt bazował na rezultatach i efektach 

wcześniejszego przedsięwzięcia, co pozwoliło na właściwe rozpoznanie potrzeb grupy docelowej i 

organizację projektu w sposób jak najbardziej do niej dostosowany. Ponadto utrzymywano kontakt 

z uczestnikami projektu także po jego zakończeniu. Losy uczestników są „monitorowane” – jak ujął 

to koordynator projektu. Jest to możliwe, ponieważ społeczność jest stosunkowo niewielka. 

Pozytywnie wpływa to także na trwałość efektów projektu - utrzymuje aktywność uczestników, 

sprawia, że rzeczywiście w społeczności tworzy się kapitał społeczny i integracja. 

Analizowany projekt był krótki z długoterminową perspektywą. Można go określić jako inwestycję w 

młodzież, choć trwał stosunkowo krótko (4 miesiące), to jego organizatorzy od samego początku 

patrzyli na niego w długiej perspektywie - jako na działania, które zwrócą się po latach w 

podmiocie lepiej wykształconych i bardziej wrażliwych na kwestie lokalne obywateli, aktywnie 

angażujących się w życie swojej społeczności. Już w chwili obecnej wyłoniła się grupa młodych 

liderów (uczestników projektu), którym los ich społeczności nie jest obojętny. 

Wynikiem projektu był także niezamierzony wzrost potencjału stowarzyszenia.  

Zarówno analiza dokumentacji związanej z projektem, jak i wywiadu z koordynatorem 

i przedstawicielem SZK oraz wywiady z uczestnikami wskazują, że wszystkie założone we wniosku 

wskaźniki zostały osiągnięte – przeszkolono 30 osób, które zadeklarowały wzrost swoich 

kompetencji, takich jak praca w grupie, zwiększenie otwartości i aktywności oraz mobilności 

uczestników projektu. Osiągnięto również założone wartości wskaźników produktu dotyczące liczby 

godzin warsztatów czy zakupionych  materiałów promocyjnych. 

Jednak zmiany, jakie zaszły dzięki temu projektowi warto rozpatrywać porównując nie tylko 

zakładane w projekcie wskaźniki liczbowe. Należy odnieść je do zmian zachowania samych 

uczestników, które najlepiej wskazują na przyswojenie przekazywanych w czasie projektu treści 

i wartości. Wskazuje także na to fakt, że uczestnicy szkoleń (a więc działań miękkich) dobrze 

pamiętają je nawet po trzech latach, jakie upłynęły od projektu wskazuje, że stanowiły one dla nich 

ważne przeżycie.  

W czasie wywiadów uczestnicy niejednokrotnie podkreślali, że uczestnictwo w projekcie pozwoliło 

im uporządkować i usystematyzować wiedzę, którą w pewnym stopniu już posiadali. Mieli okazję 

spotkać wielu inspirujących ludzi oraz współpracować ze swoimi rówieśników. Dzięki spotkaniom 
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stali się bardziej otwarci i pewni siebie. Jak zauważa jeden z uczestników: „(..) Wcześniej miałem 

problemy z kontaktowaniem się z osobami starszymi, tremowałem się, a teraz wiem, że jak mam 

sprawę, to po prostu idę i wyjaśniam co chciałbym osiągnąć. (…)Poza tym dzięki projektowi ludzie 

zaczęli mnie rozpoznawać, nawet na ulicy zaczepiać, pytać o coś, bo widzieli, czytali w gazecie, że 

coś tam, jakiś projekt robiliśmy. To nawet miłe”265. Wzrosło także ich zainteresowanie polityką na 

lokalnym poziomie: „Dzięki projektowi zainteresowałem się polityką – lokalną w szczególności. 

Przybliżyło nam to przede wszystkim sposób postrzegania tutaj tej polityki lokalnej, bo na tych 

spotkaniach często byli też lokalni liderzy i panowie działający już tutaj w gminie i wtłaczali nam te 

idee i wszystkie inicjatywy, które są tu realizowane i stopniowo coraz więcej dowiadywaliśmy się o 

naszej okolicy”266. „Fajne były też gry, które integrowały ludzi i wymagały pracy w grupie, bo 

pokazywały, że jedna osoba sama sobie nie poradzi, tylko trzeba współpracować. W tym projekcie 

chodziło o współpracę i okazywało się, że musimy działać razem”267. „Myślę też, że to nas 

otworzyło, ten projekt otworzył nas na ludzi, uczył jak działać”268. 

Zmiany w uczestnikach projektów widać w czasie różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze 

lokalnym – pomoc w organizacji „Biegu wiosny” i „Biegu jesieni”, udział młodzieży w Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy, uczestnictwo w projekcie „Starszy brat, starsza siostra”, 

polegającym na pomocy w lekcjach oraz zorganizowaniu czasu wolnego uczniom młodszych klas 

szkoły podstawowej. Zdaniem przedstawicieli SZK dzięki projektowi udało się zebrać i utworzyć 

grupę młodych ludzi, na których można polegać w różnych sytuacjach (np. przy zorganizowaniu 

pomocy przy happeningu, festynach, targach): „Wystarczy sms i zawsze wiemy, że ktoś przyjdzie, 

oczywiście nie zawsze wszyscy, bo wiadomo oni porozjeżdżali się na studia, ale jak tylko mogą, 

to chętnie dalej z nami współpracują. Co z resztą działa w drugą stronę – np. ostatnio wiedziałem, 

że jedna z uczestniczek szuka pracy, więc jak się dowiedziałem, że w urzędzie miasta poszukują 

stażystów to ją podesłałem, bo wiemy, że na nich możemy liczyć, wiemy kogo polecamy”269. 

Przedsięwzięcie miało na celu zmianę lokalnej społeczności w przyszłości. Jest to warty docenienia 

przejaw strategicznego myślenia twórców projektu o budowie aktywnego społeczeństwa 

obywatelskiego, u którego podstaw leży inwestowanie i zaszczepianie odpowiednich wartości u 

młodych osób. 

Cenne i warte upowszechnienia było także podejście organizacyjne zastosowane w projekcie, 

kładące nacisk na ciągłość działań i wykorzystywanie efektów wcześniejszych projektów i 

doświadczeń (np. ankieta badająca potrzeby mieszkańców gminy) oraz ciągłe odwoływanie się do 

kwestii ważnych dla społeczności - praktycznych, żywo powiązanych z jej funkcjonowaniem (np. 

zakończenie projektu debatą o młodzieżowej radzie miejskiej – była to kwestia dotycząca 

bezpośrednio zarówno młodych ludzi biorących udział w projekcie, jak i ważna dla społeczności). 

Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” 

Kolejną dobrą praktykę ukazuje studium projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów 

MOPS w Pile”270. Projekt zakłada prowadzenie działań mających na celu stworzenie systemu 

pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją, w tym z problemem bezrobocia oraz 

poprawę jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, jest także okazją do 

promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności 

                                                 

 

 
265 IDI uczestnik projektu „Młodzi aktywni”. 
266 IDI uczestnik projektu „Młodzi aktywni”. 
267 IDI uczestnik projektu „Młodzi aktywni”. 
268 IDI uczestnik projektu „Młodzi aktywni”. 
269 IDI Beneficjent projektu „Młodzi aktywni”. 
270 Program Operacyjny Kapitał Ludzki  –  Priorytet VII Promocja integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
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społecznej i zawodowej 165 bezrobotnych lub nieaktywnych  zawodowo klientów MOPS w Pile, 

zarówno kobiet jak i mężczyzn271.  

Sukcesowi projektu sprzyja bardzo wysoki stopień zaangażowania kadry oraz wszechstronne 

wsparcie. Odbiorcy działania nie czują się postrzegani jako wykluczeni społecznie: „Nie czujemy się 

wykluczeni społecznie, bo ktoś się nami zainteresował, inaczej niż w urzędzie pracy272.” Natomiast 

wszechstronne wsparcie zakłada nie tylko aktywizację zawodową poprzez warsztaty z zakresu 

poszukiwania pracy oraz kursy/szkolenia zawodowe273, ale także wsparcie psychologiczne i pomoc 

w zakresie rozwijania kompetencji społecznych274. 

Cechami wyróżniającymi projekt jako dobrą praktykę są przede wszystkim elastyczność w zakresie 

tematyki warsztatów. Z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z organizatorami wynika, iż 

tworząc ramy projektu nie zakładali podejmowania, np. warsztatów o sztywno ustalonej tematyce. 

We wniosku projektowym użyto sformułowania „cykl warsztatów psychospołecznych”, dzięki 

takiemu zapisowi zapewniono elastyczność projektów. Wszechstronne wsparcie, które zakłada nie 

tylko aktywizację zawodową, ale także wsparcie psychologiczne i pracę z otoczeniem (np. pomoc w 

zakresie polepszenia relacji rodzinnych). W ramach projektu przewidziana została także pomoc 

materialna, np. dofinansowanie do kupna okularów. Cechami wyróżniającymi projekt jako dobrą 

praktykę są przede wszystkim elastyczność w zakresie tematyki warsztatów. Z rozmów z 

organizatorami wynika, iż tworząc ramy projektu nie zakładali podejmowania konkretnych działań, 

np. warsztatów – użyto sformułowania „cykl warsztatów psychospołecznych”, dzięki takiemu 

zapisowi zapewniono sobie duże możliwości dostosowania projektu pod potrzeb uczestników. Tym 

samym działania podejmowane w ramach projektu określone zostały jako nietypowe jak na projekt 

aktywizujący zawodowo”275. Ponadto działania obejmowały m.in. radzenie sobie z problemem 

przemocy w rodzinie, zarządzanie budżetem domowym oraz zarządzania długiem, udzielania 

                                                 

 

 
271 Działaniami w projekcie objęto grupę 165 osób, 108 kobiet i 57 mężczyzn, w tym co najmniej  10% osób niepełnosprawnych 

oraz 15% osób w przedziale wiekowym 15  –  30 lat, pozostających bez pracy, zdolnych do podjęcia zatrudnienia, w wieku 

aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, spełniających kryteria do korzystania 

z pomocy społecznej oraz osoby traktowane jako otoczenie ww. osób (małżonek, małżonka, dzieci, rodzice), jeśli zamieszkują 

wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. 
272 IDI uczestnik projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” 
273 Szkolenia i kursy zawodowe, w tym:  kasjer - fakturzysta, technolog prac wykończeniowych w budownictwie.  
274 Realizowane są następujące działania:  

 1.  Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe.  
 2.  Warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych, w tym m.in.:   

  poszukiwania pracy,  

  przedsiębiorczości,  

  obsługi komputera,  

  komunikacji interpersonalnej,  

  rozwoju osobistego,  

  radzenia sobie z problemem przemocy w rodzinie,  

  umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,  

  zarządzania budżetem domowym oraz zarządzania długiem,  

  pierwsza pomoc,  

  warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami,  

  rozwoju zainteresowań (rękodzielnicze, kulinarne, relaksacyjne itp.)  

 3.  Wykłady dotyczące problemów społecznych, w tym:  profilaktyka raka piersi,  

 antykoncepcja,  wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży  –  przeciwdziałanie,  

 uzależnienia i współuzależnienia, higiena osobista i psychiczna,  rodzina bez przemocy,  

 zaspokajanie potrzeb psychospołecznych ludzi starszych, przeciwdziałanie stereotypom.   

 4.  Projekcje filmów o tematyce edukacyjnej.  

 5.  Spotkania grup samopomocowych.  

 6.  Wsparcie asystenta rodziny.  

 7.  Praca w środowisku rodzinnym.  

 8.  Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

 9.  Spotkania międzypokoleniowe.  

 10.  Możliwość korzystania z pracowni komputerowej i urządzeń biurowych.  
275 IDI Beneficjent projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. 
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pierwszej pomocy, a także wykłady dotyczące problemów społecznych, w tym:  profilaktyka raka 

piersi, antykoncepcja,  uzależnienia i współuzależnienia,  rodzina bez przemocy, projekcje filmów o 

tematyce edukacyjnej i spotkania grup samopomocowych. 

Elementy projektu, które warto upowszechniać w innych tego typu działaniach skierowanych do 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to: 

 elastyczny zasiłek celowy – można przeznaczyć np. na opiekę nad dziećmi, nawet jeśli 

dziećmi zajmuje się chociażby babcia; 

 rekrutacja nowych uczestników na miejsce tych wykruszających się – dzięki temu nie 

marnują się miejsca w projekcie, osiągane są wyższe wartości wskaźników. Pomoc zostaje 

udzielana większej liczbie ludzi. Wymaga to stałej rekrutacji i zorganizowania turnusów 

szkoleń tak, by część z nich powtarzała się też w drugiej połowie okresu realizacji projektu. 

W odniesieniu do opisanego projektu w Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i 

stymulowania włączania społecznego wskazana jest kontynuacja projektów, a nie tworzenie 

nowych od podstaw. Z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach studium przypadku 

wynika, iż zdaniem realizatorów podejmowana jest znaczna liczba projektów dla ofiar przemocy. 

Zauważyć można jednak lukę wśród projektów dla sprawców przemocy, którzy uświadomili sobie 

swoje negatywne zachowanie i mają potencjał resocjalizacyjny, np. warsztaty z kontroli emocji. 

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz 

zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (WCES) 

Dobrą praktyką z obszaru rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej jest projekt 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (WCES)276.  

WCES jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z 4 

parterami – Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacją im. Królowej Polski św. 

Jadwigi, Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej 

Barka. Tym, co go odróżnia od innych jest charakter innowacyjny testujący, czyli dążenie do 

wypracowania nowych narzędzi wspierania rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających 

potrzeby wszystkich adresatów. W projekcie innowacyjnym testującym w pierwszej fazie 

realizujący skupiają się na stworzeniu propozycji nowych metod wsparcia. Natomiast w drugiej jak 

dostosowywać je do oczekiwań grup biorących udział w tym procesie. Po etapie testowania nowa 

metoda poddawana jest zewnętrznej ocenie – ewaluacji oraz tzw. walidacji. 

Cechy wyróżniające projekt jako dobrą praktykę to fakt, iż WCES nie tylko wspiera zagrożonych 

wykluczeniem, ale też samorządy lokalne: 

 Projekt jest prowadzony w taki sposób, by w powiatach starości byli zaangażowani w 

realizację projektu, tj. niejako poczuli się „właścicielami” projektu. Przejawiało się to m.in. 

tym, że spotkania odbywały się w starostwie i – w miarę możliwości – to starosta 

rozpoczynał szkolenia witając uczestników. Okazało się to ważną kwestią w sferze promocji 

i uświadomienia urzędnikom potrzeb powiatu. 

 System monitoringu, który bazuje na planie na rzecz działań na rzecz ES. 

 Przedsiębiorcy komercyjni osadzeni zostali w rolach tutorów. Pomagający PES 

przedsiębiorcy uczestniczyli w powstawaniu PES od samego początku - w 

                                                 

 

 
276 WCES jest realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL. 
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konceptualizacji/inicjowaniu działań. Dzięki temu byli bardziej zaangażowani na kolejnych 

etapach przedsięwzięcia, a ponadto od początku stanowili dobre źródło rad biznesowych.  

W odniesieniu do tożsamych projektów wyłaniają się następujące rekomendacje:  

1. W założeniach praktycznej realizacji zaleca się wprowadzenie większej elastyczność, np. 

by po założeniu działalności/PES możliwa była zmiana branży. 

2. Powołanie do życia podmiotów, które upowszechniałyby produkty PES, np. powołanie 

instytucji działających na zasadzie klastra. 

3. Wprowadzenie przedsiębiorstw komercyjnych w roli tutora/mentora wprowadzającego 

przedsiębiorstwo społeczne na otwarty rynek. Dla PES istotne jest bowiem wsparcie  

pozafinansowe przedsiębiorstwa szczególnie jeśli chodzi o sferę doradztwa 

merytorycznego (księgowość, marketing), szkolenia, a także pomoc w pozyskiwaniu 

zleceń. Takiego wsparcia mogą udzielić przedsiębiorstwa komercyjne277 

4. Większy nacisk kładziony na orientację rynkową, strategiczne planowanie (obecnie 

pomimo ogłoszonego konkursu na najlepszy PES, uwidocznił się problem wyodrębnienia 

takich podmiotów, które osiągałby bardziej znaczący odsetek dochodów z działalności 

gospodarczej).  

5. Ważne jest wspieranie otoczenia spółdzielni socjalnych, partnerstwa lokalnego, 

uwzględniając rozmowy z dużymi firmami w ramach CSR (społeczna odpowiedzialność 

biznesu). 

6. Wskazane jest wsparcie działania PES poprzez wykształcenie lidera lub bazowanie na 

wsparciu NGO/JST. 

Projekt „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” 

Kolejną dobrą praktykę w zakresie stymulowania włączenia społecznego: działania skierowanego 

na rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, jest „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii 

Społecznej II”. Zadaniami stowarzyszenia jest zakładanie nowych i wspieranie już istniejących 

podmiotów ekonomii społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 

Realizacja projektu jest związana z celami statutowymi Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych istniejącego od 2003 roku. Zadaniami stowarzyszenia jest zakładanie nowych i 

wspieranie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej.  

Cechami wyróżniającymi projekt jako dobrą praktykę jest kompleksowa diagnoza lokalna o 

wysokiej jakości,bazująca m.in. na rozmowach z osobami zainteresowanymi, szukaniu deficytów, w 

ramach których mógłby działać nowy podmiot. Ponadto w realizację projektu włączona została jak 

największa liczba zainteresowanych, tj. JST, NGO itp.  

„PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” to projekt współpracy ponadnarodowej. W 

Krajowym Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych CGM zrzeszonych jest 75 lokalnych konsorcjów, do 

których należy ponad 1400 spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie te zajmują się świadczeniem usług 

społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz prowadzą reintegrację zawodową dla grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

                                                 

 

 
277 por. Raport z badania Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście opracowywania 

modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w 

ramach projektu, dostępne na stronie http://www.wces.pl/2012-10-31-12-53-55/raporty-z-bada%C5%84/135-

aktualno%C5%9Bci.html 
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Włoskie Krajowe Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych CGM oferuje różnorodne usługi wspierające 

zrzeszone spółdzielnie socjalne oraz lokalne konsorcja i rozwija także innowacyjne, na skalę 

regionalną i krajową, projekty dotyczące świadczenia usług społecznych.  

Działanie oparte zostało na istniejącej infrastrukturze. Nowe aktywności tworzone były na 

fundamentach istniejących doświadczeń. 

W projekcie uwidoczniła się konieczność realizacji celów ekonomicznych. Spółdzielnia musi 

przynosić zyski, tj. członkowie muszą zarabiać pieniądze - inaczej cele społeczne, jakie ma 

realizować PES nie będą spełnione. 

Jest to projekt, w którym zaangażowanie pracowników Sstowarzyszenia przyczyniło się do jego 

sukcesu. W przypadku „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” osoby zakładające 

spółdzielnie zawsze mogą liczyć na pomoc w każdej dziedzinie. Poza tym, uwidocznił się tutaj 

innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami – przedsiębiorstwo sprawuje opiekę nad 

spółdzielnią, np. udostępnia lokal, zleca usługi. Inicjatywa cieszyła się powodzeniem, ponieważ 

realizatorzy wychodzili z założenia, że nikomu nie można odmówić pomocy, tym samym nie 

ograniczano liczby uczestników.  

Cechą, która szczególnie wyróżnia przedstawione dobre praktyki jest bazowanie na analizie 

potrzeb/oczekiwań grup docelowych.Podejmowane działania poprzedzone są np. badaniami 

ankietowymi przez co są skuteczniejsze. 

48. Jaka jest spójność celów PO KL, na poziomie programu, priorytetów i pozostałych 

elementów programu z celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

49. Jaka jest spójność celów PO KL, na poziomie programu, priorytetów i pozostałych 

elementów programu z celami Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu?  

50. Jaka jest spójność celów WRPO na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i 

typów projektów z celami priorytetami i pozostałymi elementami programu przyjętymi przez PO KL 

w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

Udzielając odpowiedzi na pytania badawcze, poddano analizie dokumenty programowe, w tym 

strategie i programy. Warto przy tym mieć na uwadze, iż zidentyfikowana spójność jest niejako 

przypadkowa, gdyż PO KL był przygotowywany kilka lat przed wejściem w życie zaktualizowanej 

SRWW. 
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Analiza spójności celów PO KL z SRWW, Europa 2020 oraz WRPO w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie 

 

Tabela 5.4. Spójność celów PO KL z celami SRWW. 
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Cel operacyjny 5.2. Rozwój obszarów wiejskich  x  x   x  x 

Cel operacyjny 5.3. Aktywizacja obszarów o 

najniższym stopniu rozwoju i pogarszających 
się perspektywach rozwojowych 

x x x x x 

Cel operacyjny 5.4. Wsparcie terenów 
wymagających restrukturyzacji, odnowy i 

rewitalizacji 

x x x x x 

Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności do 
podstawowych usług publicznych 

        x 

Cel operacyjny 6.11. Rozwój gospodarki 
społecznej 

x   x x   x 

Cel operacyjny 6.12. Rozwój „srebrnego” 
sektora gospodarki 

 x x  x     

Cel operacyjny 6.13. Rozwój biznesu i usług 
zdrowotnych 

     X  X  X 

Cel operacyjny 7.1. Poprawa warunków, jakości 
i dostępności edukacji 

      x x 

Cel operacyjny 7.2. Wsparcie szkolnictwa 
wyższego 

      x x 

Cel operacyjny 7.3. Promocja 
przedsiębiorczości i zatrudnialności 

x x x   x 

Cel operacyjny 7.4. Rozwój oraz promocja 
postaw kreatywnych i innowacyjnych 

x x x x  x 

Cel operacyjny 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa 
zawodowego i technicznego oraz poprawa 

organizacji rynku pracy 

    x x x 

Cel operacyjny 7.6. Rozwój kształcenia 
ustawicznego 

 x x  x x x 

Cel operacyjny 8.1. Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 

x x x x x 

Cel operacyjny 8.4. Promocja zdrowego stylu 
życia 

          

Cel operacyjny 8.5. Wzmacnianie włączenia 
społecznego 

x x x   x 
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Cel operacyjny 8.6. Wzmocnienie systemu 
usług i pomocy społecznej 

   x       

Cel operacyjny 8.9. Ochrona zasobów, 
standardu i jakości życia rodziny 

  x       

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów w obszarze włączenia społecznego w PO KL, a 

także SRWW można zaobserwować spójność celu 1. PO KL Podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo ze 

zmodyfikowaną SRWW - z celem strategicznym 5. Zwiększenie spójności  województwa. Spójność 

w tym przypadku ma miejsce w obrębie celu operacyjnego 5.2. Rozwój obszarów wiejskich, 5.3.  

Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych, a także 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i 

rewitalizacji. Zakładając, iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, kolejno: plany 

kompleksowej aktywizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów 

ukierunkowane na specyficzną sytuację obszarów wymagających preferencji i kompleksowe, 

zintegrowane programy rewitalizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów, 

ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach wymagających szczególnego wsparcia ze 

względu na ich niewłaściwe funkcje, uwzględnia wsparcie systemu i instytucji rynku pracy, a także 

pomoc kierowaną do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, której celem będzie podniesienie 

poziomu ich aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia i wejścia na rynek pracy. 

Spójność z Celem 1 PO KL zaobserwowano także pomiędzy celem strategicznym 6 Cel operacyjny 

6.11. Rozwój gospodarki społecznej oraz 6.12. Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki, a także  z 

celem 7. SRWW Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia. Dotyczy ona w tym przypadku 

celów operacyjnych: 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, oraz 7.4. Rozwój oraz 

promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych oraz 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego. 

Pokrycie celu strategicznego SRWW 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 

społecznych województwa i celu 1. PO KL, uwidacznia się na poziomie celu operacyjnego:  

1) 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej (zwłaszcza kierunki działań: efektywna 

aktywizacja zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy, wyrównywanie szans różnych 

grup społeczno - demograficznych na rynku pracy, wspieranie wykorzystywania narzędzi 

skutecznej aktywizacji zawodowej np. poprzez gospodarkę społeczną.) 

2) 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego (zwłaszcza kierunki działań: działania na rzecz 

zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację społeczną, 

budowanie nowej jakości form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i 

wykluczonym. Wykorzystywanie modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji i gospodarki 

społecznej, budowa potencjału instytucjonalnego na rzecz zapobiegania i łagodzenia skutków 

wykluczenia). 

Analiza spójności celu 2. PO KL Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego z celami 

zmodyfikowanej SRWW wykazała, iż ma ona miejsce w przypadku celu strategicznego 5. 

Zwiększenie spójności województwa na poziomie celu operacyjnego 5.2. Rozwój obszarów 

wiejskich, 5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się 

perspektywach rozwojowych, a także 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, 

odnowy i rewitalizacji SRWW oraz 6.11. Rozwój gospodarki społecznej, Cel operacyjny 6.12. 

Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki, 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego i 8.6. Wzmocnienie 

systemu usług i pomocy społecznej. Zakładając, iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim 

przez, kolejno: plany kompleksowej aktywizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach 

innych celów ukierunkowane na specyficzną sytuację na tych obszarach i kompleksowe, 

zintegrowane programy rewitalizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów, 
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ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach wymagających szczególnego wsparcia ze 

względu na ich niewłaściwe funkcje, uwzględnia działania obejmujące rozwój systemu instytucji 

rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej oraz opracowywanie i realizację ogólnopolskich 

projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, a wsparcie ukierunkowane jest 

na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób lub grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. 

Dalsza analiza uwidoczniła pokrycie spójność celu strategicznego 7. Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudniania z celem 2. PO KL, na poziomie celu operacyjnego 7.3. oraz 7.4. Kolejno 

zaobserwowano spójność w obrębie celu strategicznego 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych województwa – cel operacyjny 8.1., 8.5., a także 8.9. 

Występuje również spójność Celu 3. PO KL Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i 

przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce z celami zmodyfikowanej SRWW na 

poziomie celu strategicznego 5. Zwiększenie spójności województwa na poziomie celu operacyjnego 

5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych, a także 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji 

SRWW. Zakładając, iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, kolejno: plany 

kompleksowej aktywizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów 

ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach wymagających preferencji i kompleksowe, 

zintegrowane programy rewitalizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów, 

ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach wymagających szczególnego wsparcia ze 

względu na ich niewłaściwe funkcje, uwzględnia udzielane wsparcie o charakterze 

ponadregionalnym ukierunkowane na systemowe podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich 

pracowników, w tym w celu wzmocnienia instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców oraz 

podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, a także wsparcie w zakresie nabywania lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych skierowane bezpośrednio do osób, zwłaszcza z grup szczególnego 

ryzyka (starszych i niskowykwalifikowanych), realizowane na terenie regionu. 

Cel 3. PO KL pokrywa się również z celem strategicznym 6. SRWW Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu na poziomie celu operacyjnego 6.12 Rozwój „srebrnego” sektora 

gospodarki. Spójność uwidacznia się przede wszystkim w kierunkach działań:  

 Stworzenie koncepcji „srebrnego sektora” w Wielkopolsce oraz planu działań na rzecz jego 

rozwoju, 

 Wspieranie inwestycji w zakresie usług społecznych, w tym dla osób starszych, 

 Tworzenie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności „srebrnego” sektora 

gospodarki, 

 Rozwój infrastruktury instytucji „srebrnego sektora”. 

Znaczącą spójność odnotowano pomiędzy celem strategicznym 7. SRWW Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudnienia, a celem 3 PO KL. Spójność występuje w tym przypadku na poziomach 

celów operacyjnych: 

- 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, 

- 7.4. Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych, 

- 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku 

pracy, 

- 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego. 

Z kolei w przypadku spójności celu 3. PO KL i strategicznego celu 8. SRWW spójność występuje 

głównie w odniesieniu do celu operacyjnego 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego. 
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Przeprowadzona analiza spójności pozwoliła na wyodrębnienie obszarów pokrycia celu 4. PO KL 

Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki 

opartej na wiedzy z celami SRWW. Występuje ono w obrębie celu strategicznego 5 – cele 

operacyjne 5.2.,  5.3. oraz 5.4. zakładając, iż uwzględniają one wsparcie w zakresie nieformalnego 

kształcenia ustawicznego (w postaci m.in. szkoleń, kursów czy innych form doskonalenia 

zawodowego), a także wsparcie ukierunkowane na zwiększenie dostępności i upowszechnienie 

formalnego kształcenia ustawicznego. 

Dalszą spójność zidentyfikowano na poziomie celów strategicznych 7 oraz 8. Kolejno cele 

operacyjne: 

 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji, 

 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego, 

 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku 

pracy, 

 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego, 

 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej. 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy można zaobserwować spójność celu 6. PO KL 

Wzrost spójności terytorialnej ze zmodyfikowaną SRWW w obrębie celu operacyjnego 5.2. Rozwój 

obszarów wiejskich, uwzględniając, iż cel ten realizowany powinien być m.in. przez następujące 

kierunki działań: 

 Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozwój edukacji, 

 Zwiększenie możliwości zatrudnienia przez zwiększenie mobilności zawodowej. 

Kontynuacja analizy wykazała także spójność celu 6. PO KL z celem operacyjnym 5.3. Aktywizacja 

obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, a także 

5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji SRWW. Zakładając, iż 

szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, kolejno: plany kompleksowej aktywizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów ukierunkowane na specyficzną sytuację 

na obszarach wymagających preferencji i kompleksowe, zintegrowane programy rewitalizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną 

sytuację na obszarach wymagających szczególnego wsparcia ze względu na ich niewłaściwe 

funkcje, uwzględnia wsparcie skierowane do osób bezrobotnych w celu wyrównywania ich szans na 

rynku pracy oraz do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podniesienia poziomu ich 

aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, a także działania ukierunkowane na 

podniesienie konkurencyjności regionów i zapewnienia równego dostępu do edukacji wszystkim 

obywatelom. 

Cel 6. PO KL Wzrost spójności terytorialnej spójny jest również z celem operacyjnym 5.5. 

Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych, szczególnie w obszarze usług 

edukacyjnych. Z celem 6 PO KL spójny jest także cel strategiczny SRWW - 6. Wzmocnienie 

potencjału gospodarczego regionu na poziomie: celu operacyjnego 6.11. Rozwój gospodarki 

społecznej. Spójność uwidacznia się zwłaszcza w kierunkach działań dotyczących: 

 Stworzenia zasad rozwoju gospodarki społecznej – w tym wizji rozwoju solidarności 

społecznej i wypracowanie wieloletniego planu działań na rzecz wsparcia, upowszechniania i 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie, 
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 Wypracowanie/przyjęcie/realizacja podstawowych kierunków rozwoju ekonomii solidarności 

w Wielkopolsce: (reintegracja zawodowa, integracja społeczna, rozwój usług społecznych, 

rozwój aktywności lokalnej, edukacja obywatelska, idea solidaryzmu społecznego), 

 Stworzenie/wzmocnienie/utrzymanie sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii 

solidarności, 

 Wspieranie wykorzystania gospodarki społecznej, jako pola aktywizacji zawodowej i 

społecznej grup defaworyzowanych, np. osób niepełnosprawnych, 

 Promocja społecznego zaangażowania biznesu na rzecz gospodarki społecznej poprzez 

partnerstwa prywatno-społeczne, 

 Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie gospodarki społecznej, 

 Upowszechnianie modelu odpowiedzialnej wspólnoty wykorzystującej zasoby lokalne i 

dostępne narzędzia, np. gospodarkę społeczną, 

 Określenie/poszerzenie/monitorowanie mechanizmów promocji rozwoju sektora ekonomii 

solidarności, 

 Wsparcie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności (WCES). 

Bardzo duże pokrycie zaobserwowano pomiędzy celem 6 a celem strategicznym 7 SRWW. Spójność 

występuje w tym przypadku na wszystkich poziomach celów operacyjnych, tj.: 

 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji, 

 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego, 

 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, 

 7.4. Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych, 

 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku 

pracy, 

 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego. 

Analiza pomiędzy celem 6 PO KL a 8 SRWW Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 

społecznych województwa, wykazała spójność na poziomie celów operacyjnych:  

 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej (zwłaszcza kierunki działań: efektywna 

aktywizacja zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy, wyrównywanie szans 

różnych grup społeczno - demograficznych na rynku pracy, wspieranie wykorzystywania 

narzędzi skutecznej aktywizacji zawodowej np. poprzez gospodarkę społeczną), 

 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego (zwłaszcza kierunki działań: działania na rzecz 

zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację 

społeczną, budowanie nowej jakości form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym i wykluczonym.  

Ponadto, warto zauważyć, iż Samorząd Województwa dzięki możliwości podziału alokacji oraz 

zastosowaniu kryteriów dostępu oraz strategicznych, a także realizacji projektów systemowych ma 

możliwość interwencji PO KL w kierowaniu realizacją celów Strategii Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 292 

Tabela 5.5.  Spójność celów PO KL z celami Strategii Europa 2020. 
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Cel 1 PO 

KL 
X x  X  X X X   

Cel 2 PO 

KL 
X   X X  x X   

Cel 3 PO 

KL 
 x X  X    x X X 

Cel 4 PO 

KL 
 x X     X     

Cel 6 PO 

KL 
X X   X       

Źródło: opracowanie własne (analizie poddano cele PO KL realizowane w ramach komponentu regionalnego). 

Powyżej zaprezentowano matrycę celów w obszarze włączenia społecznego w PO KL, a także 

Strategii Europa 2020. Spójność celów PO KL oraz Strategii Europa 2020 w zakresie włączenia 

społecznego, dotyczy głównie przeciwdziałaniu bezrobociu. Cel strategiczny PO KL 1. Podniesienie 

poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo, spójny jest z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii Europa 2020, który ma zostać 

osiągnięty do 2020 r.: zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do 

co najmniej 75%, ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z 

obecnych 15% oraz zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe 

wykształcenie z 31% do co najmniej 40%, a także ograniczenie liczby Europejczyków żyjących 

poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. 

Ponadto zaobserwowano spójność Celu 1. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: zapewnienie 

wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje, a także zwalczanie ubóstwa oraz 

modernizowanie rynków pracy. 

W przypadku celu 2. PO KL - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, odnotowano 

pokrycie z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii Europa 2020, który ma zostać osiągnięty do 

2020 r.: zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 

75%, a także ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% 

poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. 

Dalsza analiza wykazała spójność celu 2. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: inwestowanie w 

kwalifikacje, a także zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zwalczanie ubóstwa oraz 

modernizowanie rynków pracy.  
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Kolejny z wyszczególnionych celów PO KL - 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i 

przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, spójny jest z nadrzędnym i wymiernym 

celem Strategii Europa 2020, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.: zwiększenie stopy 

zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75%, ograniczenieliczby osób 

przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększenie odsetka osób 

w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%, a także 

ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez 

wydobycie z ubóstwa 20 mln osób.  

Ponadto zaobserwowano spójność Celu 3. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: inwestowanie w 

kwalifikacje (w ramach Priorytetu VIII realizowany jest cel Strategii m.in. poprzez działania mające 

na celu podniesienie poziomu kompetencji pracowników lub wsparcie w zakresie outplacementu), a 

także zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy oraz systemy szkoleń i ochrony 

socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne 

społeczeństwo. 

Stosunkowo niższą spójność zidentyfikowano na poziomie 4. Celu PO KL - Upowszechnienie 

edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości 

usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. W tym 

ujęciu zidentyfikowano spójność na poziomie nadrzędnego i wymiernego celu Strategii Europa 

2020, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.: zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 

lat z obecnych 69% do co najmniej 75% oraz ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących 

naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 lat 

posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%. Niemniej warto zauważyć, iż aby 

budować spójność społeczną należy wyrównać nierówności w zakresie edukacji. 

Dalsza analiza wykazała spójność Celu 4. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez inwestowanie w 

kwalifikacje. 

Cel 6. PO KL Wzrost spójności terytorialnej - spójność z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii 

Europa 2020, który ma zostać osiągnięty do 2020 r. odnotowano w związku ze zwiększeniem stopy 

zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75% oraz ograniczeniem 

liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększeniem 

odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%. 

W odniesieniu do Inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

cel 6. okazał się spójnym zapewnieniem wysokiego poziomu zatrudnienia. 

Tabela 5.6. Spójność celów PO KL z działaniami WRPO. 
WRPO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PO KL 

Priorytet II  Priorytet 

IV 

Priorytet IV  Priorytet V Priorytet V  Priorytet V Priorytet V  

Działanie 2.7 

Infrastruktur

a 

społeczeństw

a 
informacyjne

go 

Działanie 

4.1 

Rewitalizacj

a obszarów 

miejskich 

Działanie 4.2 

Rewitalizacja 

zdegradowanych 

obszarów 

poprzemysłowyc
h i 

powojskowych 

Działanie 5.1 

Infrastruktur

a szkolnictwa 

wyższego 

Działanie 5.2 

Rozwój 

infrastruktur

y 

edukacyjnej, 
w tym 

kształcenia 

ustawicznego 

Działanie 5.3 

Poprawa 

warunków 

funkcjonowani

a systemu 
ochrony 

zdrowia w 

województwie 

Działanie 5.4 

Wzmocnienie 

pozostałej 

infrastruktur

y społecznej 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 294 

Cel 1 X X X X X X X 

Cel 2 X X X X X X X 

Cel 3 X    X  X 

Cel 4 X   X X   

Cel 6 X  X X x  x 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółowa analiza działań WRPO na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego zamieszczona została 

w rozdziale 4. 

Odnosząc się do zamieszczonej powyżej matrycy celów PO KL i działań WRPO zauważyć można 

spójność w następujących obszarach: 

1) Cel 1. PO KL: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo jest spójny z Priorytetem II WRPO Infrastruktura 

komunikacyjna: Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet IV 

Rewitalizacja obszarów problemowych: Działaniem 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 

Działaniem 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych, 

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: Działaniem 5.1 Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego, Działaniem 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, 

Działaniem 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie oraz 

Działaniem 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej; 

2) Cel 2. PO KL: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego jest spójny z Priorytetem II 

WRPO Infrastruktura komunikacyjna: Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

Priorytetem IV Rewitalizacja obszarów problemowych: Działaniem WRPO 4.1 Rewitalizacja 

obszarów miejskich, Działaniem 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i 

powojskowych, Priorytetem V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: Działaniem 5.1 Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego, Działaniem 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego, Działaniem 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 

województwie oraz Działaniem 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej; 

3) Cel 3. PO KL: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce, spójny z Priorytetem II WRPO Infrastruktura komunikacyjna: 

Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej 

infrastruktury społecznej; 

4) Cel 4. PO KL: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami 

gospodarki opartej na wiedzy, spójny z  Priorytetem V WRPO Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: 

Działaniem 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego, Działaniem 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego.  

5) Cel 6. PO KL: Wzrost spójności terytorialnej, spójny z Priorytetem II WRPO Infrastruktura 

komunikacyjna - Działania: 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych, 2.2. 

Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, 2.3. Modernizacja 

regionalnego układu kolejowego, 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, 

2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego278, 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 

                                                 

 

 
278 Działań tych nie zamieszczono w tabeli, ponieważ zidentyfikowano ich spójność tylko z tym jednym celem. 
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informacyjnego, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych: Działanie 4.2 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych, Priorytet V Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego: Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 5.2 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działanie 5.4 Wzmocnienie 

pozostałej infrastruktury społecznej; 

Podsumowanie, występuje znaczna spójność celów PO KL, na poziomie programu, 

priorytetów i pozostałych elementów programu z celami zmodyfikowanej SRWW, w 

zakresie włączenia społecznego, a także z celami Strategii Europa 2020, w zakresie 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. W mniejszym stopniu występuje 

spójność między celami WRPO a POKL w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu, jednak taka spójność również występuje – na poziomie 12 działań WRPO. 

5.3. Konkluzje cząstkowe 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe raporty ewaluacyjne odnośnie oceny skuteczności POKL w woj. 

wielkopolskim skuteczność tę można ocenić pozytywnie, należy  jednak zwrócić uwagę, iż 

większość ocen przeprowadzana była jedynie w oparciu o subiektywne oceny uczestników 

projektów, brakuje twardych danych w tym zakresie. Jedynym właściwie twardym wskaźnikiem 

(ilościowym) jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe jego 

wartości, widać że w województwie udaje się aktywizować wszystkie grupy docelowe PO KL 

skuteczniej niż na poziomie kraju279. Szczególnie imponujące są osiągnięcia komponentu 

regionalnego PO KL w woj. wielkopolskim w zakresie wprowadzania na rynek pracy osób 

długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych (dwa razy większa efektywność niż przeciętnie, a są 

to grupy, którym najtrudniej znaleźć zatrudnienie). 

Kluczowym problemem w przypadku większości grup jest bezrobocie (patrz: moduł 1). Z tego 

punktu widzenia najbardziej adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb będą formy wsparcia 

oferujące największe szanse znalezienia zatrudnienia. Badanie dotyczące wskaźników rezultatu 

komponentu regionalnego PO KL280 największą efektywność zatrudnieniową, 6 miesięcy po 

zakończeniu projektu, przypisuje dotacjom (wynika to ze specyfiki samej formy – obowiązku 

rocznego utrzymania działalności), a następnie stażom i szkoleniom. Można ponadto wskazać formy 

wsparcia bardziej rekomendowane dla pewnych grup ze względu na ich specyficzne potrzeb (patrz: 

rekomendacje). 

Większość  środków,  jakie  mogą  pozyskać  NGO/instytucje  ekonomii  społecznej  (zwłaszcza z 

funduszy unijnych), to środki związane z realizacją konkretnych projektów. Jednakże część  tych  

środków  może  pokryć  wymienione  wyżej  koszty  (personel,  bieżąca działalność i  –  rzadziej  –  

inwestycje), oczywiście o ile koszty te związane są z realizacją projektu.  Mając  na  względzie,  iż  

zakres  projektów  pokrywa  się  ze  statutową działalnością organizacji, pozyskanie takich środków 

może istotnie przyspieszyć rozwój organizacji i przyczynić się do poprawy sytuacji osób, którym 

pomaga dany podmiot. 

 

 

                                                 

 

 
279 dane odnośnie osiągniętej wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w woj. wielkopolskim (Sprawozdanie z realizacji 

komponentu regionalnego, 2012 r.) przyrównano do wartości dla Polski por. Badanie osiągniętych wartości wskaźników 

rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap V; Warszawa 2012; Badanie ewaluacyjne dotyczące zidentyfikowania 

najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, 2012. 
280 Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap V, Warszawa 2012. 
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Trafnie do potrzeb w powiecie poznańskim oraz w mieście Poznaniu średnie wartości projektów w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca są jednymi z najniższych w województwie281, gdyż w Poznaniu 

i okolicach sytuacja pod wieloma względami przedstawia się stosunkowo lepiej, patrz: Moduł 1. 

Natomiast weryfikacji wymaga osadzenie przestrzenne realizacji działań PO KL w powiatach 

wchodzących w podregion pilski i kaliski. Pomimo zdiagnozowanej najwyższej liczby świadczeń z 

tytułu ubóstwa na tych obszarach, projekty PO KL są realizowane w zbyt małym stopniu. Należy to 

łączyć jednak w dużej mierze z (niską) aktywnością samych projektodawców na danych obszarach, 

bo to od niej zależy możliwość dofinansowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W wyniku analizy stwierdzono, że występuje znaczna spójność celów PO KL z celami SRWW, a 

także z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. W 

mniejszym stopniu występuje spójność między celami WRPO a POKL - na poziomie 7 działań 

WRPO. 

5.4. Rekomendacje cząstkowe 

Chcąc adekwatnie dostosowywać pomoc do jej odbiorców, tj. grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, realizacja projektów PO KL powinna opierać się w większym stopniu na potrzebach 

Beneficjentów Ostatecznych, w mniejszym - na formalnych zapisach, wskazana jest w tym 

względzie większa elastyczność projektów (możliwość dostosowywania wsparcia do potrzeb 

uczestników w trakcie trwania projektu). Ponadto ocena rezultatów i efektów aktywnych polityk 

rynku pracy powinna uwzględniać dłuższą perspektywę czasową. Dotyczy to szczególnie wsparcia 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Rekomendowane jest zwrócenie większej uwagi na analizę sytuacji „mniej typowych grup 

społecznych”, np. więźniów, mniejszości etnicznych/narodowych. Wskazane jest w tym celu 

przeprowadzenie oddzielnych pogłębionych badań (patrz: moduł 10). 

Wskazane jest także prowadzanie działań prewencyjnych m.in. poprzez kierowanie większej liczby 

projektów skierowanych do najmłodszych. W większości priorytetów (VI, VII i VIII) działania 

zwykle kierowane są do ludzi dorosłych/starszych, już wykluczonych. 

Do grup docelowych działań Priorytetu VI i VII nie zalicza się zazwyczaj dzieci, badania jakościowe 

wskazują jednak, iż działania skierowane do tej grupy w dłuższej perspektywie miałyby szanse 

przynieść większe korzyści. Rekomendowane jest wprowadzenie systemu stypendialnego, którego 

adresatami oprócz dzieci osiągających najlepsze wyniki byłyby również dzieci z trudnych środowisk. 

W ramach takich stypendiów dzieciom powinna zostać stworzona możliwość udziału w dodatkowych 

wyjazdach motywujących ich do nauki i pogłębiających ich wiedzę. W związku z czym wskazane 

jest zwiększenie liczby projektów w ramach Poddziałania 9.1.3. 

Inne rekomendacje w celu dostosowania wsparcia do potrzeb poszczególnych grup osób 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem w województwie: 

 osoby niepełnosprawne - Specyfika tej grupy wymaga, by pakiet uwzględniał bardziej 

rozbudowany komponent wsparcia psychologicznego; ważna jest pomoc w zdobyciu  

doświadczenia zawodowego. Ponadto ważne jest wspieranie zmian w mentalności 

pracodawców i pracowników oraz niwelowanie stereotypów dotyczących osób 

niepełnosprawnych. 

 osoby 45+ - prewencyjne kierowanie wsparcia do osób po 45 r. ż., prowadzenie kampanii 

                                                 

 

 
281 W Poznaniu 274, powiecie poznańskim 203 zł, podczas gdy dla województwa średnia wartość projektu w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca powiatu wynosi 463 zł. 
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informacyjno-promocyjnej przeciwdziałających stereotypizacji tej grupy. 

 kobiety - oprócz działań bezpośrednio nakierowanych na aktywizację kobiet, w przyszłej 

perspektywie finansowej warto by w większym stopniu uwzględnić wspieranie kampanii 

przeciwdziałających stereotypom i promujących aktywność zawodową kobiet oraz 

zaangażowanie ojców w opiekę nad dzieckiem. Warto by też nadal wspierać działania 

instytucjonalne w zakresie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. 

 Osoby młode. Na etapie gimnazjum, powinny być prowadzone różnorodne działania, z 

jednej strony rozwijające młodzież, z drugiej mające ukierunkować ją na dokonanie wyboru 

właściwej ścieżki kariery zawodowej. Kluczowe jest doradztwo zawodowe, kontynuowane 

na dalszych etapach kształcenia. Podobne konkluzje zdiagnozowano w czasie panelu 

ekspertów. Wskazano na potrzebę praktykowania doradztwa zawodowego na poziomie 

gimnazjum lub też rozwijanie talentów na poziomie szkoły podstawowej. Ważny jest 

system ułatwiający dzieciom i młodzieży niwelowanie różnic. Wyrównywanie szans ma 

miejsce w szkole, dlatego też należy dbać o systematyczny rozwój nauczycieli.  

 Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich – projekty kierowane do tej grupy powinny 

uwzględnić likwidację barier transportowych (np. poprzez zapewnienie środka transportu, 

dowożącego uczestników).  

Ponadto w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ekonomii społecznej należy położyć 

większy nacisk na promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu oraz przedsiębiorstwa 

społecznego. Warto by oprócz bezpośredniego wsparcia nakierowanego na organizacje 

pozarządowe i/lub podmioty ekonomii społecznej, w przyszłej perspektywie były dofinansowywane 

kampanie informacyjno-promocyjne w tym zakresie. 
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Moduł 6. Cele i doświadczenia Strategii Polityki 
Społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 
2020 oraz Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2013-
2020 w przeciwdziałaniu wykluczeniu i stymulowaniu 
włączenia społecznego w regionie 

6.1. Problemy badawcze 

Rezultaty 

51. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji SPS w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i 

stymulowaniu włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji społeczeństwa oraz rozwoju 

inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

52. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji Regionalnego Planu ES w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie? 

53. W jakim zakresie i stopniu oraz w jaki sposób działania wyznaczone przez cele SPS służyły 

realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej celów strategii Europa 2020 dotyczących rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu? 

54. W jakim zakresie i stopniu oraz w jaki sposób działania zaprojektowane przez Regionalny 

Plan ES przyczyniły się do realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, celów Strategii Europa 

2020 dotyczących rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

Trafność 

55. Jaka jest adekwatność celów SPS oraz Regionalnego Planu ES, sformułowanych na 

poziomach: programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów do potrzeb regionu 

związanych z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu?  

56. Które rodzaje działań i typy projektów SPS oraz Regionalnego Planu ES w największym 

stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 2020 dla stymulowania rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej? 

57. Które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3, są 

zaspokajane przez działania wynikające z celów SPS? Które z tych działań są adekwatne do 

zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym? 

58. Które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są 

zaspokajane, przez działania realizowane w ramach Regionalnego Planu ES, w największym 

stopniu, a które w najmniejszym? 
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Spójność  

59.      Jaka jest spójność celów SPS na poziomie strategii, priorytetów i pozostałych elementów 

programowania z celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

60.      Jaka jest spójność działań wyznaczonych przez Regionalny Plan ES z celami zmodyfikowanej 

SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

61       Jaka jest spójność celów SPS na poziomie strategii, priorytetów i pozostałych elementów 

programowania z celami Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączenia 

społecznemu?  

62.    Jaka jest spójność działań wyznaczonych przez Regionalny Plan ES z celami Strategii Europa 

2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączenia społecznemu? 

63.     Jaka jest spójność celów WRPO na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i 

typów projektów z działaniami przyjętymi jako realizacja celów wyznaczonych w SPS, w tym 

działaniami przewidzianymi w Regionalnym Planie ES, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu? 

6.2. Wyniki badania 

Strategia Polityki Społecznej oraz Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej - 

priorytety, cele i rezultaty 

Kluczowe strategie polityki społecznej to ratownictwo - wspieranie w zagrożeniu (interwencja), 

wyprzedzanie zdarzeń (asekuracja), wyrównywanie szans/utraconych możliwości (kompensacja), 

współuczestnictwo-współudział (partycypacja). 

Priorytety strategiczne polityki społecznej województwa wielkopolskiego do roku 2020: 

PRIORYTET I: WIELKOPOLSKA RÓWNYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI 

PRIORYTET II: ZDROWI WIELKOPOLANIE 

PRIORYTET III: BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA (BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I SOCJALNE) 

PRIORYTET IV: WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA 

PRIORYTET V: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PARTNEREM, DORADCĄ 

KONSULTANTEM LOKALNYCH PODMIOTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ282 

Spośród wymienionych powyżej priorytetów wszystkie zgodne są z przyjętą na potrzeby badania 

definicją, tj. sprzyjają włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i 

stymulowaniu włączenia społecznego. 

W odniesieniu do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

wielkopolskim na lata 2013-2020 należy odnieść się do drzewa rezultatów. Celem strategicznym 

jest – Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym, natomiast do rezultatów 

pośrednich wliczamy kolejno: Wzrost udziału PES w rynku dóbr i usług, Wzrost zaangażowania 

wspólnot lokalnych na rzecz PES, Wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i 

zatrudnieniowych, a także wzrost funkcjonowania systemu wsparcia ES. 

                                                 

 

 
282 Dokument należy traktować jako: zasób, z którego konkretna gmina/powiat MOŻE WYBIERAĆ działania najlepiej 

odpowiadające na potrzeby i problemy lokalne oraz uwzględniający potencjał społeczności oraz aktualne preferencje polityczne 

władz lokalnych (…) – dlatego też w toku badania Priorytet V nie będzie poddawany szczegółowej analizie. 
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Także i w tym przypadku wymienione elementy RPRES zgodne są z przyjętą na potrzeby badania 

definicją wykluczenia społecznego.  

51. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji SPS w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i 

stymulowaniu włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji społeczeństwa oraz rozwoju 

inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

Jak wynika z poniższej tabeli najliczniejsze działania SPS realizowane są w Wielkopolsce 

przez UMWW w ramach Priorytetu I Wielkopolska równych szans i możliwości.  

 

Tabela 6.1. Realizacja Strategii Polityki Społecznej do 2020 w 2011 roku – liczba 

programów(działań) 

Priorytet UMWW 

ROPS WUP 
Dept. Ochrony 
Zdrowia i 

Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

Dept. 

Sportu i 
Turystyki 

Dept. 

Organizacyjny 
i Kadr 

Dept. 

Kultury 

Dept. 

Edukacji i 
Nauki 

Priorytet I: 
Wielkopolska 

równych 
szans i 
możliwości 

 16  157 10 69 38 

Priorytet II: 
Zdrowi 
Wielkopolanie 18   3 12   

Priorytet III: 
Bezpieczna 
Wielkopolska 

2   1 56 9  

Priorytet IV: 
Wielkopolska 

Obywatelska 

 4 5  23   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku za 2011 rok.  

Wśród nich wymienić można projekty takie jak:  

 Priorytet I:  

a) Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz podnoszenie jakości kształcenia dla wszystkich 

kategorii wieku – skierowany do dzieci, osób niepełnosprawnych i tzw. adresata 

uogólnionego. Projekt zakładał realizację działań na rzecz podniesienia wyników 

egzaminu gimnazjalnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, 

zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających wykorzystania wiedzy 

w praktyce, a także rozwijanie kompetencji u nauczycieli ukierunkowanych na 

pełną realizację podstawowy programowej w celu podwyższenia wyników 

egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim na III etapie kształcenia.  

b) Edukację w zakresie zawodów medycznych i społecznych w Medycznych Studiach 

Zawodowych – nowy kierunek ortoptystyka.  

c) Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i podnoszenie jakości 

szkół/placówek poprzez rozszerzenie form dokształcania i doskonalenia przez 

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie.  

d) Wspomaganie pracy i rozwoju zawodowego nauczycieli oraz studentów poprzez 

udostępnianie księgozbiorów, prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, 

informacyjnej, bibliograficznej i kulturalnej przez Publiczne Biblioteki Poznaniu, 

Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie oraz ich 28 filii.  
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e) Poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów z terenów wiejskich jak również dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.  

f) Prowadzenie kształcenia i wychowanie dzieci i młodzieży niedostosowanych 

społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod i form 

pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerkiewicy.  

 

 Priorytet II: Rozwijanie sytemu opieki zdrowotnej i usług rehabilitacyjnych 

(rewitalizujących) dla seniorów – projekt skierowany do osób starszych, a także adresatów 

uogólnionych (w tym pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej). Zakładał 

organizację wizyt studyjnych w Wielkopolsce oraz w ramach otwartego konkursu ofert w 

dziedzinie pomocy społecznej dla NGO. 

 

 Priorytet III: Przerywanie ,,pętli ubóstwa” i przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy – projekt 

skierowany do adresatów uogólnionych (w tym pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej). Obejmował spotkania doradcze w subregionach, gdzie jednym z poruszanych 

tematów była ,,Profilaktyka wyuczonej bezradności dłużników”.  

 Priorytet IV:  

a) Włączanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem w działania podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego – działanie skierowane do osób niepełnosprawnych, 

kategorii wysokiego ryzyka socjalnego oraz adresatów uogólnionych (w tym 

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej). Projekt obejmował 

organizację szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej pn. ,,Menedżer ekonomii społecznej”.  

b) Utworzenie i prace Akademii Solidarności jako przestrzeni dialogu i współpracy na 

rzecz upowszechniania ekonomii społecznej regionie oraz promocji kultury 

solidarności w województwie.  

c) Organizacja Targów Przedsiębiorczości Społecznej mających na celu promocję 

i budowanie pozytywnego wizerunku i wspólnej marki ekonomii społecznej.  

d) W ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej udzielenie 

dotacji dla organizacji pozarządowych na zadanie pn. ,,Wspieranie działań na rzecz 

readaptacji grup marginalizowanych, w tym m.in. skazanych i ich rodzin”.  

Z raportu „Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich” wywnioskować można, iż do 

kluczowych priorytetów polityki społecznej jej odbiorcy zaliczyli: 

 działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, 

 pomoc i wsparcie udzielane potrzebującym, 

 aktywizację i budowę równości (działanie przeciwko wykluczeniu i aktywizacja osób 

starszych i niepełnosprawnych, aktywizacja w sprawach kultury, przeciwdziałanie 

niezaradności opieki wychowawczej), 

 dbałość o edukację i podnoszenie jej dostępności i poziomu, 

 zdrowie i poprawę dostępności wysokiej jakości usług w tym zakresie, 

 wspieranie przedsiębiorczości283. 

                                                 

 

 
283 Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012. 
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Jednocześnie niemal wszystkie kluczowe priorytety, wymienione powyżej przez 

odbiorców SPS wpisują się w Priorytet I Wielkopolska równych szans i możliwości, który 

jak wskazano, realizowany był najczęściej w 2011 roku. Stąd też wnioskować można, iż to 

właśnie działania wpisujące się w Priorytet I w największym stopniu służą realizacji celów Strategii 

Europa 2020 dla stymulowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

W 2012 roku ROPS w Poznaniu zrealizował m.in. następujące przedsięwzięcia, których celem jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu oraz stymulowania włączenia społecznego 284: 

 Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania 

zjawisku wykluczenia społecznego - celem zadania było podejmowanie działań na rzecz 

wsparcia: 

 procesu budowania mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy 

społecznej, 

 osób starszych, 

 osób niepełnosprawnych, 

 pieczy zastępczej285. 

 Współpraca z  Biurem Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z  Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie udzielania informacji 

i sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadań  i programów celowych na rzecz 

osób niepełnosprawnych w województwie – celem zadania było opracowywanie i 

przedstawianie pełnomocnikowi informacji rzeczowych i finansowych o podejmowanej 

działalności na rzecz ON w województwie w cyklach – półrocznych i rocznych. 

 Współpraca z niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi z Wielkopolski – celem działania było 

zacieśnianie współpracy w ramach jednolitego i spójnego systemu adopcji w Wielkopolsce. 

 Współpraca z uczelniami i środowiskiem naukowym – celem działania było wymiana 

doświadczeń, promocja idei adopcji, prezentacja Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. 

 Wielkopolska Równych Szans i Możliwości: 

1.    rozwój infrastruktury i zasobów społecznych sprzyjających zaradności i samodzielności 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, 

2. promowanie/wspieranie przedsięwzięć zwiększających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego – 

inspirowanie/organizowanie/wspieranie działań stymulujących integracyjne kontakty dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej z ich rówieśnikami. 

Celem działania było zagospodarowanie w 100% przyznawanych corocznie algorytmem dla 

województwa środków PFRON i środków własnych Województwa na zadania ustawowe i 

własne wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON, w 

oparciu o obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia. 

 Wielkopolska Obywatelska – kampania promocyjno-informacyjna - celem kampanii była 

upowszechnianie postaw obywatelskich wśród Wielkopolan, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań kierowanych dla dobra osób starszych, niepełnosprawnych oraz 

działań mających na celu integrację w obrębach powiatów. Głównym przesłaniem i trzonem 

realizowanych przedsięwzięć jest hasło kampanii – „Aktywność sposobem na 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 

                                                 

 

 
284 Sprawozdania z realizacji działań ROPS na 2012 rok 
285 Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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 IV edycja Targów „Aktywni 50+” - Targi Aktywni 50+ to przestrzeń, w której osoby 

dojrzałe i starsze mogą zapoznać się z szeroką gamą produktów i usług w tym oferowanych 

przez firmy komercyjne, zadbać o zdrowie i urodę czy zapoznać się z nowymi 

technologiami. Minioną edycję odwiedziło ponad 3600 osób. Podczas trzeciej edycji targów 

wystawiło się 130 podmiotów, w tym zarówno organizacje pozarządowe, kluby seniora, 

uniwersytety trzeciego wieku, jak i firmy komercyjne. Wystawcy zaprezentowali ofertę 

działań proseniorskich oraz produktów i usług age-friendly. 

 POKL2/konkurs Wielkopolska „Otwarta dla niepełnosprawnych” – III edycja - celem 

konkursu była promocja istniejących w Wielkopolsce różnych przykładów wsparcia osób 

niepełnosprawnych, służących uczestnictwu osób niepełnosprawnych w życiu społeczności 

lokalnej oraz inspirowanie samorządów do kreowania rozwiązań systemowych na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

 Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie - celem działania było pogłębiona 

analiza problemów społecznych oraz ocena funkcjonowania wybranych obszarów polityki 

społecznej.  

 Wdrażanie Regionalnego Planu Rozwoju ES w Wielkopolsce - celem była: promocja ES, 

wzrost efektywności i funkcjonowania systemu wsparcia ES, w tym PES  

 Konferencja „Mam dziecko-pracuję” 2013 - konferencja mająca na celu zainteresowanie 

odbiorców i użytkowników produktem finalnym, tj. wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań 

wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na 

idei flexicurity, poprzez zaprezentowanie jej założeń oraz zachęcenie do udziału w cyklu 

szkoleniowo-doradczym. 

 Projekt: ”CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” - CESON 

zajmuje się dostosowaniem instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W ramach CESON w całej Wielkopolsce może powstać wiele grup 

inicjatywnych, złożonych przede wszystkim z osób niepełnosprawnych mogących i chcących 

działać w sferze ekonomii społecznej. 

 

Działania zrealizowane przez ROPS miały wymierne efekty. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu wdraża kompleksowe rozwiązania na rzecz likwidowania wszystkich typów wykluczenia 

społecznego. Odpowiada na realne zapotrzebowanie w obszarze przeciwdziałania marginalizacji 

społecznej. Z dodatkowego wywiadu wynika, iż działania podejmowane przez ROPS mają charakter 

zrównoważony. Planowane są tak, aby przede wszystkim zaspokajać potrzeby grup docelowych 

(m.in. realizować programy na rzecz ekonomii społecznej, wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne, a także stworzyć partnerstwo samorządowe poprzez spółdzielnie socjalne). 

Niezwykle ważne okazuje się także poszerzenie wiedzy na temat wykluczenia społecznego.  

Z rozmowy wynika, iż biorąc pod uwagę starania ROPS, aby realizowane działania 

charakteryzowały się wysoką jakością, trudno jest precyzyjnie określić, które typy np. projektów 

uznać można za szczególnie udane lub te, których realizacja jest mniej udana. Jednak 

z przeprowadzonej analizy wynika, iż dobrym przykładem efektywności prowadzonych działań jest 

Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych, które prężnie funkcjonuje od 2011 roku. 

W wyniku projektu, po cyklu szkoleń oraz spotkań, powstało sześć spółdzielni socjalnych, 

zrzeszających osoby z ograniczeniem sprawności.  
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52. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji Regionalnego Planu ES w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie? 

 

Doświadczenia wynikające z realizacji Regionalnego Planu286 ES uwidaczniają się 

w przeprowadzeniu badań w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – 

koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, 

których celem jest wyznaczenie kierunków działań w ramach ekonomii społecznej, które 

będą odpowiadać na faktycznie zdiagnozowane potrzeby odbiorców (osób objętych 

wsparciem np. zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz użytkowników (instytucji, 

które mogą korzystać z dorobku projektu – np. JST, JOPS). 

Celem Badania obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla 

podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, było wyznaczenie obszarów 

działalności gospodarczej, związanych z realizacją usług publicznych oraz działalnością na otwartym 

rynku, w których zasadne jest stymulowanie podejmowania działalności gospodarczej przez PES 

w woj. wielkopolskim.  „Badania wskazują, że wyszukiwanie „nisz” działalności gospodarczej, w 

której PES mogą pełnić swoją rolę społeczną i jednocześnie być w pełni konkurencyjnym 

przedsiębiorstwem, powinno opierać się o następujące kryteria:  

1. Preferowanie sektora usług nad sektor produkcyjny, co nie pociąga za sobą konieczności 

organizowania dużych i skomplikowanych struktur technologicznych oraz administracyjnych.  

2. Niska kapitałochłonność przedsięwzięcia, która zdecydowanie ogranicza podstawową barierę 

wejścia na rynek.  

3. Brak konieczności posiadania specjalistycznych kwalifikacji, co z kolei wiąże się z niską 

kapitałochłonnością, ale także z ograniczaniem czasowych i kosztowych obciążeń związanych z 

potwierdzeniem kompetencji.  

4. Możliwość nawiązania współpracy z dużym instytucjonalnym partnerem kontraktującym 

dostarczanie usług. Przeważnie dotyczy to możliwości wykonywania zleceń dla jednostek 

samorządu terytorialnego, takich jak np. opieka nad osobami skierowanymi przez OPS lub odbiór i 

transport odpadów z terenu gmin.  

5. Możliwość skupienia działalności na lokalnych rynkach bez ekonomicznej konieczności 

dostarczania usług na dużą skalę”287.  

 

W wyniku badań zdiagnozowane zostały również te elementy otoczenia PES, które blokują lub 

ograniczają ich funkcjonowanie, należą do nich: 

a) brak rozwiązań legislacyjnych, które czynią PES pełnoprawnym podmiotem działalności 

rynkowej i jednocześnie umożliwiają pełnienie im swojej misji społecznej. Brak tych 

rozwiązań powoduje także brak rozwiązań wspierających tego typu podmioty, które 

                                                 

 

 
286 Szczególnie cel strategiczny: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 
287 Raport końcowy Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii 

społecznej w województwie wielkopolskim, 2011 
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uwzględniałyby ich dwojaką naturę. W szczególności chodzi tu o dedykowane PES fundusze 

wspierające ich działalność.  

b) brak wsparcia merytorycznego – zaplecza informacji o specyfice danej branży 

i możliwościach rozwojowych oraz budowania kompetencji biznesowych kadry kierującej 

PES288. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz, jednym z celów powinno być stworzenie regionalnej 

bazy informacji o tych branżach, które zostaną uznane za priorytetowe dla rozwoju ekonomii 

społecznej. Ważne jest bowiem minimalizowanie ryzyka niepowodzenia działalności przez dostęp do 

informacji o technologiach i wymogach formalnych. Równolegle istotne okazuje się budowanie 

kompetencji instytucji wspierających działalność ekonomii społecznej w zakresie analizy sytuacji na 

lokalnym rynku. Analiza ta powinna być prowadzona pod kątem identyfikacji zasobów i możliwości, 

które mogą stanowić czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw społecznych. Nie mniej istotne 

są także działania promujące ideę przedsiębiorczości społecznej oraz nakierowane na budowanie 

sieci kooperacji przedsiębiorstw społecznych, instytucji wsparcia, przedsiębiorstw komercyjnych 

oraz administracji samorządowej”289. 

 

Model edukacyjny animatorów/ tutorów ES stwarza możliwości aktywizacji samorządów w obszarze 

ES oraz animacji społeczności lokalnych poprzez wykształcenie tutorów ES posiadających szereg 

kompetencji w zakresie inicjowania społeczności oraz wykorzystywania potencjału ES na poziomie 

lokalnym. „Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście 

opracowywania modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla 

animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w ramach projektu innowacyjnego 

testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, miało na celu dokonanie 

kompleksowej diagnozy potrzeb przedsiębiorców, przedsiębiorstw społecznych oraz JST 

w kontekście wypracowywania modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz szkoleń 

dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej z uwzględnieniem barier budowania 

współpracy pomiędzy podmiotami oraz barier zaangażowania przedstawicieli JST 

w działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ich jednostkach. Ponadto badanie 

służyć miało ocenie adekwatności założeń modelu partnerstw prywatno-społecznych oraz 

modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej do potrzeb grup 

docelowych modelu i wypracowania niezbędnych dla zwiększenia adekwatności 

rekomendacji”290. 

                                                 

 

 
288 Raport końcowy Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii 

społecznej w województwie wielkopolskim, 2011 
289 Raport końcowy Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii 

społecznej w województwie wielkopolskim, 2011  
290 Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście opracowywania modeli partnerstw 

prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w ramach projektu 

innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, 2011 
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W wyniku przytoczonego badania wskazano na konieczność podejmowania działań celem wsparcia 

rozwoju ekonomii społecznej na obszarze woj. wielkopolskiego: 

a) Zdiagnozowano niski poziom wiedzy przedstawicieli sfery biznesu na temat ES i PS.  

b) Znacząca cześć przedstawicieli objętych badaniem jednostek samorządu terytorialnego 

posiadała niewielką, czysto teoretyczną (ogólną) wiedzę, na temat tego, czym jest 

ekonomia społeczna i przedsiębiorstwo społeczne, pozbawioną w dużej mierze 

praktycznego podejścia i dogłębnej znajomości możliwości i potencjału ES oraz zasad 

funkcjonowania PS. 

c) W środowisku przedsiębiorców prywatnych występuje wyraźna konieczność kreowania 

i zamiany postaw w kierunku społecznej odpowiedzialności i wspierania podmiotów 

ekonomii społecznej. Istnieje obawa przed podejmowaniem współpracy z PS zarówno po 

stronie JST jak i przedsiębiorców prywatnych. Konieczne jest promowanie dobrych praktyk i 

sukcesów w działaniu PS. Brakuje promocji i informacji na temat ES i PS na poziomie 

lokalnym (gmin i powiatów).  

d) Bez wsparcia ze strony JST lub organizacji pozarządowych rozwój ES będzie mocno 

ograniczony. Brakuje spójnej koncepcji rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.  

 

55. Jaka jest adekwatność celów SPS oraz Regionalnego Planu ES, sformułowanych na 

poziomach: programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów do potrzeb regionu 

związanych z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu? 

Analizując adekwatność celów SPS oraz Regionalnego Planu ES do potrzeb regionu związanych 

z celami Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, 

rozważono najważniejsze problemy społeczne w powiatach na terenie Wielkopolski. W badaniu 

ankietowym poproszono przedstawicieli JST o oszacowanie w jakim stopniu wymienione w pytaniu 

problemy społeczne występują w ich gminie/powiecie291.  

Analiza odpowiedzi wykazała, iż problemy regionu w największym stopniu dotyczą rynku 

pracy: bezrobocia ogółem, kolejno bezrobocia długotrwałego, a także 

kwalifikacji/umiejętności nieadekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.  

Z zaprezentowanej poniżej tabeli wynika, iż zarysowane potrzeby regionu świadczą o tym, iż 

cele SPS oraz Regionalnego Planu ES są adekwatne w stopniu znacznym z celami 

Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. 

 

 

 

 

                                                 

 

 
291 Szczegółowa analiza pytania zamieszczona jest w Module 1. Diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego w Wielkopolsce 
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Tabela 6.2. Adekwatność celów SPS oraz RPRES do potrzeb regionu związanych z celami Strategii 

Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu 

CEL SPS oraz 

RPRES 
Cele Strategii Europa 2020 

Potrzeby regionu 

(problemy292)  

Stopień 

występowania 

problemu na 

skali 1-5 

SPS: Priorytet I 
zwiększyć stopę zatrudnienia 
osób w wieku 20-64 lat z 
obecnych 69% do co najmniej 
75% (wartość docelowa dla 

Polski wynosi 71%) 

Bezrobocie 3,45 

SPS: Priorytet II Długotrwałe bezrobocie 3,10 

SPS: Priorytet 

III 

ograniczyć liczbę osób 

przedwcześnie kończących 

naukę szkolną do 10% (wartość 

docelowa dla Polski wynosi 

4,5%) z obecnych 15% oraz 

zwiększyć odsetek osób w 

wieku 30-34 lat posiadających 

wyższe wykształcenie z 31% do 

co najmniej 40% (wartość 

docelowa dla Polski wynosi 

45%); 

Kwalifikacje/umiejętności 

nieadekwatne do potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

2,80 

SPS: Priorytet 

IV 
Ubóstwo 2,80 

SPS: Priorytet V Problemy zdrowotne 2,72 

RPRES: C.S.: 

Wzrost 

znaczenia ES w 

rozwoju 

społeczno-

gospodarczym 

regionu 

ograniczyć liczbę 

Europejczyków żyjących poniżej 

krajowej granicy ubóstwa o 

25% poprzez wydobycie z 

ubóstwa 20 mln osób (dla 

Polski zmniejszenie liczby osób 

zagrożonych ubóstwem o 1,5 

mln) 

Trudne warunki 

mieszkaniowe 
2,65 

Alkoholizm 2,61 

Niskie 

kwalifikacje/umiejętności 
2,57 

Niepełnosprawność 2,50 

Wykluczenie cyfrowe 

(brak dostępu do 

komputerów i Internetu) 

2,38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI, n=257 (wszystkie JST na poziomie powiatu i gmin). Kolorem zielonym 

oznaczono te potrzeby regionu, które adekwatne są zarówno z celami SPS, RPRES oraz ze Strategią Europy 2020. 

Z zestawienia celów Krajowego Programu Reform i ich realizacji w Wielkopolsce na stan 

w 2012 roku293 wynika, iż wartość wskaźnika w największym stopniu zbliżoną do docelowej 

odnotowano przypadku odsetka osób przedwcześnie kończących naukę – w 2012 r. w Wielkopolsce 

był on równy 5,4%. Kolejny cel postawiony w Strategii Europa 2020 dotyczy stopy zatrudnienia 

osób w wieku 20-64. W 2012 r. w Wielkopolsce wskaźnik wynosił 65,9%. Jednak w tym przypadku 

dane przekrojowe pokazują, że wskaźnik zatrudnienia pozostaje na przestrzeni lat niemal na tym 

                                                 

 

 
292 Określone przez respondentów jako, te które pojawiają się w regionie w największym stopniu. 

293 Szczegółowa analiza zamieszczona jest w Module 1. Diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego w Wielkopolsce: tabela 1.41 

Zestawienie celów Krajowego Programu Reform i ich realizacji w Wielkopolsce na stan w 2012 r. 
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samym poziomie – od 2008 r. jest równy 65-66%. Dlatego też należy podjąć działania, mające na 

celu podniesienie stopy zatrudnienia. 

W 2012 r. w Wielkopolsce udział osób z wykształceniem wyższym w populacji wynosił 19,8%. 

W przypadku tego wskaźnika obserwuje się systematyczny wzrost od 2007 r. - 13,5%.  

Jak odnotowano w module I najbardziej problematyczny okazał się obszar związany ze społeczną 

ekskluzją. Celem Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020 jest zmniejszenie 

liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o 1,5 mln. Z danych Eurostat wynika, że 

w 2011 r. w Wielkopolsce 583 976 osób było zagrożonych ubóstwem, zgodnie z danymi GUS 

wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym wyniósł 20,9% (722 195 osób żyło poniżej relatywnej 

granicy ubóstwa) i wzrósł w stosunku do 2010 r. o 2,9 pp. Jednak z analizy danych gromadzonych 

przez Eurostat wynika, że woj. wielkopolskim w 2011 r. nastąpił spadek liczby osób zagrożonych 

ubóstwem – z 606 627 osób do 583 976 osób. 

53. W jakim zakresie i stopniu oraz w jaki sposób działania wyznaczone przez cele SPS służyły 

realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej celów strategii Europa 2020 dotyczących rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu? 

54. W jakim zakresie i stopniu oraz w jaki sposób działania zaprojektowane przez Regionalny 

Plan ES przyczyniły się do realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, celów Strategii Europa 

2020 dotyczących rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

56. Które rodzaje działań i typy projektów SPS oraz Regionalnego Planu ES w największym 

stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 2020 dla stymulowania rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej? 

Powyższe problemy badawcze potraktowano łącznie ponieważ ekonomia społeczna 

wpisuje się w SPS, w rezultacie udzielenie oddzielnej odpowiedzi na ww. pytania groziłoby dużą 

ilością powtórzeń. 

Jednym z celów Strategii Europa 2020 jest zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wieku 20-

64 lat. W cel ten wpisuje się projekt Centrum Ekonomii Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych (CESON), realizowany przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi 

w Puszczykowie (Lider projektu) oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Partner 

projektu). Jego celem było m.in. przygotowanie grup osób niepełnosprawnych, tzw. grup 

inicjatywnych, do samodzielnego życia zawodowego (np. poprzez pracę w założonej 

przez siebie spółdzielni socjalnej). Projekt obejmował szkolenia, doradztwo dla członków grup 

inicjatywnych i pomoc w przeprowadzeniu przez proces powstawania spółdzielni socjalnej. Projekt 

zakładał powstanie grup wspierających (62 grupy), realizacja spotkań lokalnych (155 spotkań), 

podpisanie 31 listów intencyjnych powołujących partnerstwa lokalne. A jego celem ogólnym było 

Powstanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej294.  

                                                 

 

 
294 Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON). Realizacja III 2011 – II 2013 – informacje o projekcie 

udostępnione przez ROPS w Poznaniu. 
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Kolejny projekt to „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, 

zakładający stymulowanie włączenia społecznego poprzez działania skierowane na 

rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Podjęta ewaluacja efektywności obecnego 

systemu ujawniła szereg braków i nieścisłości wpływających na brak skuteczności instrumentów 

aktywizacji zawodowej stosowanych przez warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) w celu realizacji 

swojej roli w systemie.  

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie, testowanie i włączenie w główny nurt 

polityki innowacji, które z jednej strony pozwolą wykorzystać potencjał WTZ jako 

podmiotów działających skutecznie w obszarze integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych, z drugiej strony uzupełnić lub zmodyfikować system rehabilitacji 

społecznej i zawodowej ON w celu zwiększenia jego skuteczności295. 

Kolejny cel Strategii Europa 2020 dla stymulowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

to ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa. 

Działaniem odpowiadającym na ten cel jest program wsparcia rodzin w województwie 

wielkopolskim „Łatwiej w rodzinie”. Celem projektu jest poprawa jakości życia rodzin w 

województwie wielkopolskim poprzez rozwój aktywności własnej oraz zapobieganie 

marginalizacji życia rodziny, w tym:  

a. Pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej. 

b. Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia. 

c. Poprawa warunków mieszkaniowych. 

d. Przeciwdziałanie patologizacji rodziny. 

e. Promowanie zdrowej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodziny 

wielodzietnej296.  

Obniżanie aktualnego poziomu wykluczenia społecznego obrazowane może być m.in. liczbą osób 

będących długotrwale bezrobotnymi (powyżej roku). W Wielkopolsce liczba ta sukcesywnie 

wzrastała od 2009 do 2012 roku. Jak wynika jednak z badań jakościowych respondenci będący 

przedstawicielami instytucji prowadzących działalność z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, biorący udział w wywiadach grupowych, zwracali uwagę na potrzebę realizacji realnej 

pomocy, np. kursów w przypadku przeciwdziałaniu bezrobociu - dających konkretne zawody, tj. 

takie, na które istnieje faktyczny popyt na rynku pracy – tzw. „kolekcjonowanie kursów” jest 

bezcelowe. 

Zdaniem rozmówców przeciwdziałanie rozszerzaniu i nasilaniu się zjawisk wykluczenia 

społecznego jest problematyczne z tego względu, iż obecnie jest „bardzo intensywne” 

jednak krótkotrwałe, tym samym w opinii rozmówców projekty te nie są kompleksowe. 

Dlatego też stymulowaniu włączenia społecznego służyć będą w największym stopniu te działania, 

które są długotrwałe.  

Wskaźnikiem monitorującym poszczególne elementy polityki wsparcia ekonomii 

społecznej jest liczba podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 

zarejestrowanych w województwie w podziale na typy podmiotów. W Wielkopolsce stan ten 

w ujęciu procentowym prezentuje wykres poniżej.  

                                                 

 

 
295 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ – informacje o projekcie udostępnione przez ROPS w Poznaniu. 
296 „Łatwiej w rodzenie” Program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim– informacje o projekcie udostępnione przez 

ROPS w Poznaniu. 
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Wykres 6.1.  Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej w woj. wielkopolskim 

 
Źródło: opracowanie własne UMWW na podstawie danych zawartych w Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

załącznik do uchwały 2878/2012 ZWW z dnia 20 grudnia 2012 roku, Poznań 2012 

Z wykresu powyżej wynika, iż najliczniejszymi z podmiotów ekonomii społecznej 

funkcjonujących w Wielkopolsce są organizacje pozarządowe, następnie warsztaty 

terapii zajęciowej. Natomiast grupą o najmniejszej liczebności w ujęciu procentowym stanowią 

zakłady aktywności zawodowej. 

Z raportu Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce wynika, iż w 2011 

roku zdecydowana większość podmiotów ekonomii społecznej (90,2%) prowadziła działania na 

rzecz grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli chodzi o formę 

prawną badanych PES, na rzecz osób wykluczonych działały niemal wszystkie spółdzielnie, a także 

wszystkie centra integracji społecznej oraz wszystkie zakłady aktywności zawodowej. Biorąc pod 

uwagę podmioty nieprowadzące takiej działalności ich największy odsetek wystąpił wśród 

spółdzielni inwalidów i niewidomych.  

Grupą, na rzecz której działało najwięcej spośród badanych podmiotów były osoby niepełnosprawne 

(57 wskazań), następnie osoby bezrobotne (40 wskazań), osoby uzależnione lub wychodzące 

z uzależnienia (36 wskazań), osoby ubogie (35 wskazań) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (34 

wskazań).  

Jeśli chodzi o najważniejszego beneficjenta działań organizacji na pierwszym miejscu pojawiają się 

osoby bezrobotne (23 wskazania) i osoby o niskich kwalifikacjach (20 wskazań).  

Badane podmioty prowadziły różnego typu działania w stosunku do osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem. Najczęściej prowadzone były takie działania jak: podnoszenie 

kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów zawodowych (30 wskazań), podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych poprzez okresowe zatrudnienie i staże zawodowe w ramach 

organizacji (29 wskazań) oraz doradztwo i poradnictwo specjalistyczne (26 wskazań). 

Najrzadziej organizowane były staże w firmach zewnętrznych (7 wskazań), co może świadczyć 

o niewielkiej współpracy podmiotów ze środowiskiem biznesowym czy innymi organizacjami. 
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Większość PES zdeklarowała, iż prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej (58,5%). 

Zdecydowana większość z badanych organizacji (86,3%) deklarowała, iż nie prowadzi innego 

rodzaju działalności społecznej niż wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem lub działalność na 

rzecz społeczności lokalnej. Jak wynika z przeprowadzonych badań prawie połowa organizacji nie 

planuje zmian w obszarze działalności społecznej (49,1%), zaś nieznacznie mniejszy odsetek – 

45,7% planuje rozszerzyć ten rodzaj działalności297. 

W odniesieniu do PES w wywiadzie grupowym rozmówcy zwrócili uwagę na konieczność 

ingerowania w społeczne postrzeganie spółdzielni socjalnych. Przykładowo osoby 

niepełnosprawne, które z przyczyn zdrowotnych nie są w stanie pracować przez 8 godzin, nie 

odnajdą się na rynku pracy. Tym samym spółdzielnie socjalne są dla nich bardzo dobrą 

alternatywą. Jednakże w społecznym postrzeganiu instytucja ta to miejsce, gdzie pomocy szukają 

ludzie postrzegani jako margines.  

Nie tylko wizerunek spółdzielni socjalnych jest ważny. Z badań jakościowych wynika również, iż 

niewątpliwie włączeniu społecznemu sprzyja zmiana wizerunku społecznego grup 

wykluczonych społecznie. 

Jeśli chodzi o działania i typy projektów SPS oraz Regionalnego Planu ES, które 

w największym stopniu służą realizacji celów Strategii Europa 2020 dla stymulowania 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie: 

 obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałania 

rozszerzeniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego  - są to projekty, które 

przełamują stereotypy dotyczące grupy zagrożone wykluczeniem społecznym jak np. 

niepełnosprawnych jako osób niezdolnych do podejmowania pracy i przygotowują 

ich do samodzielnego życia, m.in. zawodowego. Powyżej opisano projekt Centrum 

Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON);  

 rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw z zakresu ekonomii 

społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na 

płaszczyznach ekonomii społecznej - są to projekty i działania, które ułatwiają 

utworzenie warsztatów terapii zajęciowej lub spółdzielni socjalnych. 

Zainteresowanie grup docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na 

płaszczyznach ekonomii społecznej wzbudzane zostaje także poprzez różnego 

rodzaju konferencje.  

57. Które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3, są 

zaspokajane przez działania wynikające z celów SPS? Które z tych działań są adekwatne do 

zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym? 

58. Które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są 

zaspokajane przez działania realizowane w ramach Regionalnego Planu ES, w największym stopniu, 

a które w najmniejszym? 

Ponownie powyższe problemy badawcze potraktowano łącznie ponieważ jak już wspomniano 

ekonomia społeczna wpisuje się w SPS. Z dodatkowego wywiadu wynika, że nie należy 

rozpatrywać oddzielnie Regionalnego Planu ES i SPS ponieważ Regionalny Plan ES 

stanowi elementem Strategii Polityki Społecznej - mają wspólne/spójne cele. W rezultacie 

kłopotliwe okazuje się udzielenie oddzielnej odpowiedzi na ww. pytania bez niepotrzebnych 

powtórzeń.  

                                                 

 

 
297 Raport z badania pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce, Poznań, 2011 
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W module 1 zidentyfikowano, iż kluczowymi potrzebami grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym są przede wszystkim bezrobocie w ujęciu ogólnym, bezrobocie długotrwałe, a także 

kwalifikacje/umiejętności nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jednym z narzędzi 

wykorzystywanym podczas wdrażania Regionalnego Planu ES jest metoda koordynacji działań 

w obszarze ES wypracowywana przez ROPS wspólnie z partnerami w projekcie 

innowacyjnym testującym pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – 

koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii 

społecznej”. Elementem, który pozwoli na prowadzenie kompleksowych działań w zakresie 

wzmacniania polityki rozwoju ES jest model preinkubacji/ inkubacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym jako narzędzie pozwalające na trwałą aktywizację 

zagrożonych grup. Poprzez zastosowanie procesu preinkubacji i inkubacji maksymalnie 

bezpiecznie wprowadza się osoby z trudnościami życiowymi na rynek pracy. Jednocześnie 

wyposaża się je w szereg kompetencji potrzebnych do pracy w spółdzielniach socjalnych osób 

fizycznych lub prawnych, w zależności od predyspozycji każdego uczestnika procesu298. Stąd 

wnioskować można, iż działania Regionalnego Planu ES, a także SPS w największym 

stopniu adekwatne są do przeciwdziałania bezrobociu, w mniejszym natomiast stricte do 

dopasowywania kwalifikacji/umiejętności względem potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Odnosząc się do ww. projektu innowacyjnego testującego, wspomnieć należy o Badaniu potrzeb 

grup docelowych (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz studentów, absolwentów i 

doktorantów) w kontekście opracowywania modelu preinkubacji/inkubacji w ramach projektu 

innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz 

zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. Z badania wynika, iż biorąc 

pod uwagę predyspozycje do działalności PES osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

wskazuje się na pewne deficyty - potrzeby. Dotyczą one w szczególności trudności związanych z 

brakiem znajomości przepisów prawa, niewystarczającym poziomem samodzielności oraz brakiem 

zaangażowania w zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej – osadzenie w tzw. „wyuczonej 

bezradności”.  

Natomiast do głównych deficytów, w ramach podejmowania działalności gospodarczej 

osób młodych, zidentyfikowanych we wcześniejszych modułach jako grupa zagrożona 

wykluczeniem społecznym(w przypadku przytoczonego badania - studentów kierunków 

humanistycznych) należy przede wszystkim brak doświadczenia zawodowego, a także 

niewystarczająca znajomość regulacji prawnych. Badani sceptycznie podchodzą do 

zakładania własnej działalności gospodarczej z uwagi na wiążące się z tym ryzyko i w tych samych 

kategoriach postrzegają zaangażowanie w budowę spółdzielni socjalnych. Ponadto część badanych 

wyrażała brak przekonania co do przydatności swoich kompetencji zawodowych, natomiast wiedza 

zdobyta w toku edukacji jest w ich przekonaniu zbyt teoretyczna, co może stanowić trudność na 

rynku pracy. 

Sugerowanymi metodami eliminacji barier wynikających z różnic środowiskowych są 

działania integracyjne. Najlepiej w postaci wspólnych wyjazdów bądź gier zespołowych (np. 

paintball, mecz piłki nożnej etc.) oraz organizacji wspólnych warsztatów. Ich tematyka ma 

drugorzędne znaczenie (może dotyczyć np. kulinariów, sportu, tańca, autoprezentacji) ważne jest 

jednak, aby były one zogniskowane na pracę w mieszanych grupach. Idąc dalej, przy rekrutacji 

do udziału w spółdzielniach socjalnych należałoby zwrócić uwagę na to, czy dana 

jednostka korzystała z pomocy psychologicznej. Jeśli nie, szczególnie wskazane byłoby 

skierowanie części osób na kursy prowadzone przez psychologów. Drugi rodzaj deficytów odnosi się 

                                                 

 

 
298 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. wielkopolskim na lata 2013-2020, 2012 
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do diagnozy własnego profilu zawodowego, silnych i słabych stron, analizy kompetencji 

etc. Szczególnie wskazane byłoby zatem podjęcie współpracy z doradcą personalnym w celu 

wytyczenia nowej trajektorii zawodowej. 

Biorąc pod uwagę specyfikę grupy oraz fakt, że badani nie posiadają wiedzy na temat podmiotów 

ekonomii społecznej, wsparciem wartym rozważenia jest powołanie zewnętrznego 

koordynatora działań grupy.  

Przytoczony raport pozwala stwierdzić, że osoby zagrożone wykluczeniem posiadają specjalne 

potrzeby z zakresu psychologii (uczestnictwo w kursach podnoszące poziom samooceny), 

doradztwa personalnego (wyznaczenie nowej ścieżki zawodowej) i finansowego (stworzenie planu 

spłaty ewentualnego zadłużenia). Powinny one być uwzględnione przed partycypacją w projekcie. 

W przypadku studentów, absolwentów oraz doktorantów konieczne są natomiast rozwiązania, które 

dawałoby możliwość uczestnictwa w organizowanych warsztatach oraz szkoleniach przy 

jednoczesnej możliwości podejmowania przez nich zatrudnienia, chociażby na umowę zlecenie lub 

dzieło299. 

Analiza kart przedsięwzięć strategicznych: działań o charakterze strategicznym oraz działań 

kierowanych do powstających i funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej wykazała, iż w 

celu stworzenia wsparcia odpowiadającego na potrzeby grup zagrożonych wykluczeniem300 

niezbędna jest kompleksowa realizacja działań we wszystkich obszarach i zadaniach wpływających 

na kształt i kondycję ES.  

W przypadku działań o charakterze strategicznym, niezbędne okazuje się: 

 Wyznaczenie podmiotu, który podejmie się systemowego prowadzenia polityki rozwoju ES, 

a jednocześnie przejmie odpowiedzialność za wdrażanie rozwiązań zaplanowanych 

w niniejszym dokumencie.  

 Dobra komunikacja i przepływ informacji między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi 

w działania w obszarze ES - planowane jest powołanie Regionalnego Komitetu ds. ES. 

 Zapewnienie wsparcia istniejącym i powstającym PES. W tym kontekście niezbędne są 

działania zmierzające do zapewnienia dostępności i komplementarności wsparcia dla PES 

oraz dla osób/podmiotów zamierzających utworzyć lub podjąć zatrudnienie w PES.  

 Prawidłowe rozdysponowywanie środków finansowych na zakładanie PES.  

Natomiast w przypadku działań kierowanych do powstających i funkcjonujących podmiotów 

ekonomii społecznej, konieczne jest: 

 Wsparcie tworzenia PES, wsparcie funkcjonowania PES oraz sieciowanie. Wsparcie to 

będzie miało kompleksowy charakter merytoryczny (szkolenia, doradztwo, staże, praktyki) 

oraz finansowy (dotacje). 

 W obszarze wsparcia funkcjonujących PES realizowane będą działania skierowane przede 

wszystkim do PES i ich pracowników o charakterze zarówno merytorycznym (szkolenia, 

doradztwo, staże i praktyki) jak i finansowym (dotacje, pożyczki, poręczenia).  

                                                 

 

 
299 Raport z badania: „Badanie potrzeb grup docelowych (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz studenci, absolwenci i doktoranci szkół wyższych) w 

kontekście opracowywania modelu preinkubacji/inkubacji w ramach projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – 

koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, Poznań, 2011 
300 M.in. zidentyfikowanych w module 1-3. 
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 W obszarze sieciowania realizowane będą działania skierowane do instytucji o charakterze 

głównie merytorycznym (analizy, szkolenia, doradztwa, przedsięwzięcia branżowe)301. 

W module II wskazano, iż rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce pozwala rozwiązywać 

problemy osób wykluczonych: starszych, niepełnosprawnych, najniżej wykształconych, byłych 

więźniów. Rozmówcy w wywiadach grupowych zwracali uwagę na fakt, że najliczniejszą grupę 

stanowią osoby po 50 roku życia. Świadczy to o priorytetach, jakie stawiano przed PES. Stąd 

wnioskować można, iż to właśnie w odniesieniu do potrzeb osób starszych działania 

Regionalnego Planu ES oraz SPS w największym stopniu są adekwatne. W module II 

zwrócono także uwagę na problemy występujące w społecznościach lokalnych. Znaczna część 

PES znajduje się na wsiach i w małych miejscowościach. W związku z tym, jak 

zauważono, szanse na lepsze rozpoznanie rzeczywistych problemów społecznych w 

małych społecznościach są większe i, tym samym, działania Regionalnego Planu ES oraz 

SPS są adekwatniejsze.   

W module III zwrócono uwagę, iż rozmówcy w badaniu jakościowym zajęli zgodne stanowisko 

względem potrzeby odegrania podstawowej roli samorządu w walce z wykluczeniem 

społecznym - likwidacji szeroko pojętych barier, rozwiązywania problemów w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i stwarzania możliwości 

dla włączenia społecznego.  

Jak zauważono w module III owe potrzeby/bariery w walce z wykluczeniem respondenci 

zdefiniowali bardzo szeroko i na wysokim poziomie. W tym kontekście w największym stopniu 

zaspokajają je działania wynikające z  Priorytetu V SPS: Samorząd województwa wielkopolskiego 

partnerem, doradcą i konsultantem lokalnych podmiotów polityki społeczne. 

Analizując potrzeby grup docelowych, które są zaspokajane przez działania wynikające z celów SPS 

oraz Regionalnego Planu ES w najmniejszym, a także w największym stopniu zidentyfikowanych w 

module I, II i III odnieść można się także do raportu z badań empirycznych – Kondycja społeczno-

ekonomiczna powiatów wielkopolskich. 

W badaniu ankietowym realizowanym na potrzeby powstania przytoczonego powyżej raportu 

decydentów poproszono o ocenę302 poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców pod 

względem kluczowych obszarów potrzeb wpływających na ocenę jakości życia, takich jak 

łatwość dostępu i jakość usług w: administracji samorządowej, sądach/ wymiarze 

sprawiedliwości/ porad prawnych, komunikacji publicznej, usługach dla ludności, handlu, 

infrastrukturze drogowej, zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, opiece przedszkolnej, edukacji – 

w szkołach podstawowych i gimnazjach, edukacji ponadgimnazjalnej, edukacji – na studiach 

wyższych, edukacji, kursów, szkoleń dla dorosłych, publicznej (państwowej) opiece zdrowotnej, 

prywatnej opiece zdrowotnej, instytucjach rozrywki i kultury (kinach, teatrach, bibliotekach, 

domach kultury), obiektach sportowych/ rekreacyjnych, instytucjach pomocy społecznej, w 

obszarze pomocy niepełnosprawnym, opieki nad niepełnosprawnymi, w obszarze pomocy w 

zakresie poszukiwania pracy303. 

W ocenie dostępności i jakości usług najwyższą ocenę wśród znaczącej większości 

respondentów uzyskała administracja samorządowa (średnia z wszystkich uzyskanych 

ocen wyniosła 4,0).  

                                                 

 

 
301 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. wielkopolskim na lata 2013-2020, 2012 

302 Uczestnicy badania dokonywali oceny dostępności i jakości usług na skali 5-cio punktowej, gdzie 1 - bardzo źle, 2 – źle, 3 – 

średnio, 4 – dobrze i 5 – bardzo dobrze. 

303Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012 
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Na nieco niższym, jednak również zadowalającym poziomie, oceniono dostęp do usług dla 

ludności304 i do handlu (średnie oceny odpowiednio 3,7 i 4,1). Mniej niż połowa respondentów 

oceniła pozytywnie dostępność i jakość usług instytucji wymiaru sprawiedliwości, komunikacji 

publicznej i dróg. Duży udział w ocenie tych obszarów miały odpowiedzi „średnio” (31-46%), ale 

pojawiały się również jednostkowe oceny „bardzo źle”. 

Wykres 6.2. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatów –usługi (wyniki podane 

w %)305. 

 

Źródło: Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012 

W obszarze edukacji i kultury najlepiej oceniony został dostęp do edukacji (podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), a także obiektów sportowych i rekreacyjnych (średnia ocen 

odpowiednio 3,8; 3,9 i 3,9). Niewiele gorzej oceniona została dostępność i jakość edukacji na 

studiach wyższych, edukacji dla dorosłych, opieki przedszkolnej oraz instytucji rozrywki i kultury 

(średnia ocen pomiędzy 3,5 a 3,7). W przypadku edukacji dla dorosłych i dostępu do kultury 

wystąpiły jednostkowe oceny bardzo złe (dla pierwszego obszaru w powiecie ostrzeszowskim, dla 

drugiego w powiecie kępińskim). Analiza nie wykazała odpowiedzi wyraźnie negatywnych. 

                                                 

 

 
304 Usługi dla ludności obejmują usługi (działania podjęte w określonym czasie w celu spełnienia konkretnej potrzeby) opłacane 

przez ludność ze środków własnych związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb takich jak: mieszkanie, odżywianie, 

komunikowanie i bezpieczeństwo, etc. 

305 Pytanie nr 4. Używając skali od 1 do 5, gdzie „1” – bardzo źle, „2” - źle, „3” - średnio; „4” – dobrze; „5” – bardzo dobrze, 

proszę powiedzieć jak ocenia Pan/i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu (w tym łatwość dostępu i jakość usług) 

N = 70 decydenci w instytucjach powiatowych 
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Wykres 6.3. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatów – edukacja i kultura 

(wyniki podane w %)306. 

 

Źródło: Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012 

W obszarze opieki i pomocy społecznej najlepiej oceniony został dostęp i jakość prywatnej opieki 

zdrowotnej (średnia wszystkich ocen wyniosła 3,9). Niewiele gorzej oceniono dostęp i jakość 

pomocy społecznej, pomocy i opieki nad niepełnosprawnymi, a także pomocy w zakresie 

poszukiwania pracy (średnia ocen pomiędzy 3,6 a 3,7). Znacznie gorzej ocenione zostało spełnienie 

potrzeb mieszkaniowych (średnio na poziomie 3,3). Najgorzej oceniony został dostęp i jakość 

publicznej opieki zdrowotnej (średnia ocen wyniosła 3,1). Połowa pytanych oceniła go na poziomie 

średnim.  

                                                 

 

 
306Pytanie nr 4. Używając skali od 1 do 5, gdzie „1” – bardzo źle, „2” - źle, „3” - średnio; „4” – dobrze; „5” – bardzo dobrze, 

proszę powiedzieć jak ocenia Pan/i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu (w tym łatwość dostępu i jakość usług) 
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Wykres 6.4. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatów – opieka (wyniki 

podane w %)307. 

 

Źródło: Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012 

Reasumując, respondenci ocenili pozytywnie dostępność i jakość większości usług 

publicznych i komercyjnych. Najwyżej ocenione zostały dostępność i jakość usług w 

administracji samorządowej, handlu, sporcie i rekreacji, edukacji podstawowej 

i gimnazjalnej. Natomiast najgorzej oceniono dostępność i jakość usług w publicznej 

(państwowej) służbie zdrowia, komunikacja publiczna, stan dróg, możliwość 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Respondenci w znacznym odsetku udzielali ocen 

średnich i w niewielkim bardzo dobrych, co wskazuje na to, że w opinii badanych 

respondentów w ich powiatach pozostaje jeszcze sporo do zrobienia. 

 

                                                 

 

 
307 Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012  
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Wykres 6.5. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatów308. 

 

Źródło: Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich. Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012 

59.      Jaka jest spójność celów SPS na poziomie strategii, priorytetów i pozostałych elementów 

programowania z celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

60.      Jaka jest spójność działań wyznaczonych przez Regionalny Plan ES z celami zmodyfikowanej 

SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

                                                 

 

 
308 Pytanie nr 4. Używając skali od 1 do 5, gdzie „1” – bardzo źle, „2” - źle, „3” - średnio; „4” – dobrze; „5” – bardzo dobrze, 

proszę powiedzieć jak ocenia Pan/i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu (w tym łatwość dostępu i jakość usług) 
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61       Jaka jest spójność celów SPS na poziomie strategii, priorytetów i pozostałych elementów 

programowania z celami Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączenia 

społecznemu?  

62.    Jaka jest spójność działań wyznaczonych przez Regionalny Plan ES z celami Strategii Europa 

2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączenia społecznemu? 

63.     Jaka jest spójność celów WRPO na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i 

typów projektów z działaniami przyjętymi jako realizacja celów wyznaczonych w SPS, w tym 

działaniami przewidzianymi w Regionalnym Planie ES, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu? 

Niniejsza część raportu dotyczy analizy spójności SPS oraz Regionalnego Planu ES z celami SRWW, 

Strategii Europa 2020 oraz WRPO. Wyniki przyczynią się do realizacji celów niniejszego 

badania, zwł. zaproponowanie, dla celów programowania WRPO 2014+, kierunków 

interwencji – potencjalnie skutecznych i trafnych z punktu widzenia realizacji celów 

SRWW oraz Strategii Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu.  

Konsekwencją istnienia spójności celów poszczególnych strategii/planów itp. jest 

większa komplementarność podejmowanych działań – można założyć hipotetycznie, iż 

może wystąpić także efekt synergii - tym samym podejmowane działania będą 

skuteczniejsze. 

Poniższa tabela prezentuje powiązanie celów SPS i celów operacyjnych SRWW. 

Tabela 6.3. Spójność celów SPS i celów operacyjnych SRWW 

Priorytety  SPS 
 

 
Cele operacyjne  
SRWW  
 

Priorytet I: 
Wielkopolska 
równych 
szans i 
możliwości 

Priorytet II: 
Zdrowi 
Wielkopolanie 

Priorytet III: 
Bezpieczna 

Wielkopolska 
(bezpieczeństwo 
publiczne i 
socjalne) 

Priorytet IV: 
Wielkopolska 
obywatelska 

Cel operacyjny 5.1. 
Wsparcie ośrodków 
lokalnych 

x   x 

 Cel operacyjny 5.2. 
Rozwój obszarów 

wiejskich 

    

Cel operacyjny 5.3. 
Aktywizacja obszarów o 
najniższym stopniu 
rozwoju i pogarszających 

się perspektywach 
rozwojowych 

x    

Cel operacyjny 5.4. 
Wsparcie terenów 
wymagających 
restrukturyzacji, odnowy i 

rewitalizacji 

x    

Cel operacyjny 5.5. 
Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług 
publicznych 

    

Cel operacyjny 6.11. 
Rozwój gospodarki 
społecznej 

    

Cel operacyjny 6.12. x x x x 
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Priorytety  SPS 
 

 
Cele operacyjne  
SRWW  
 

Priorytet I: 
Wielkopolska 
równych 
szans i 

możliwości 

Priorytet II: 
Zdrowi 
Wielkopolanie 

Priorytet III: 
Bezpieczna 

Wielkopolska 
(bezpieczeństwo 
publiczne i 
socjalne) 

Priorytet IV: 
Wielkopolska 
obywatelska 

Rozwój „srebrnego” 
sektora gospodarki 

Cel operacyjny 6.13. 
Rozwój biznesu i usług 
zdrowotnych 

x    

Cel operacyjny 7.1. 
Poprawa warunków, 
jakości i dostępności 
edukacji 

x    

Cel operacyjny 7.2. 
Wsparcie szkolnictwa 

wyższego 

x    

Cel operacyjny 7.3. 
Promocja 
przedsiębiorczości i 

zatrudnialności 

    

Cel operacyjny 7.4. 
Rozwój oraz promocja 
postaw kreatywnych i 
innowacyjnych 

    

Cel operacyjny 7.5. 
Wzmocnienie szkolnictwa 
zawodowego i 
technicznego oraz 
poprawa organizacji 
rynku pracy 

x    

Cel operacyjny 7.6. 
Rozwój kształcenia 

ustawicznego 

    

Cel operacyjny 8.1. 

Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 

x    

Cel operacyjny 8.2. 
Poprawa sytuacji i 
przeciwdziałanie 
zagrożeniom 

demograficznym 

x    

Cel operacyjny 8.3. 
Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców i opieki 
zdrowotnej 

 x   

Cel operacyjny 8.4. 
Promocja zdrowego stylu 
życia 

    

Cel operacyjny 8.5. 

Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

x  x x 

Cel operacyjny 8.6. 
Wzmocnienie systemu 
usług i pomocy 
społecznej 

x  x x 

Cel operacyjny 8.7. 
Kształtowanie skłonności 

   x 
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Priorytety  SPS 
 

 
Cele operacyjne  
SRWW  
 

Priorytet I: 
Wielkopolska 
równych 
szans i 

możliwości 

Priorytet II: 
Zdrowi 
Wielkopolanie 

Priorytet III: 
Bezpieczna 

Wielkopolska 
(bezpieczeństwo 
publiczne i 
socjalne) 

Priorytet IV: 
Wielkopolska 
obywatelska 

mieszkańców do 
zaspokajania potrzeb 
wyższego rzędu 

Cel operacyjny 8.8. 
Budowa kapitału 

społecznego na rzecz 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

   x 

Cel operacyjny 8.9. 
Ochrona zasobów, 

standardu i jakości życia 

rodziny 

x    

Cel operacyjny 8.11. 
Poprawa warunków 
mieszkaniowych 

x    

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów w obszarze włączenia społecznego w SPS, 

a także SRWW można zaobserwować bardzo dużą spójność celów wpisujących się w obszar 

Priorytetu I: Wielkopolska równych szans i możliwości z SRWW. Uwidacznia to, iż samorząd 

Wielkopolski podejmuje politykę otwartości, potwierdzoną w „Strategii Polityki Społecznej dla 

Województwa Wielkopolskiego do roku 2020” oraz stara się wykorzystywać wszystkie szanse dla 

rozwoju, wśród których ważną rolę odgrywają partnerstwa pomiędzy różnymi podmiotami życia 

społecznego i gospodarczego. Jednakże z dalszej analizy wywnioskować można także, iż w 

najmniejszym stopniu spójność celów i podejmowanych działań uwidacznia się na poziomie 

Priorytetu II SPS – Zdrowi Wielkopolanie oraz celów operacyjnych SRWW. W tym ujęciu 

spójność odnotowano w przypadku celu operacyjnego SRWW 6.12 rozwój „srebrnego” sektora 

gospodarki, a także celu operacyjnego 8.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki 

zdrowotnej. 

Tabela 6.4. Spójność Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. wielkopolskim na 

lata 2013-2020 i SRWW 

                 
RPRES 
 
 
 
 
 

SRWW 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

R 1. Wzrost 

udziału PES w 
rynku dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 

zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na 
rzecz PES 

R 3. Wzrost 

skuteczności i 
efektywności 
działań 
integracyjnych i 
zatrudnieniowych 

R 4. Wzrost 

efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

Cel operacyjny 
5.1. Wsparcie 

ośrodków 

lokalnych 

x x x x 

Cel operacyjny 
5.2. Rozwój 

obszarów 
wiejskich 

 x x  

Cel operacyjny 

5.3. Aktywizacja 
obszarów o 

x x x x 
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RPRES 
 
 
 
 

 
SRWW 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

R 1. Wzrost 

udziału PES w 
rynku dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 

zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na 
rzecz PES 

R 3. Wzrost 

skuteczności i 
efektywności 
działań 
integracyjnych i 
zatrudnieniowych 

R 4. Wzrost 

efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

najniższym 

stopniu rozwoju i 
pogarszających 
się 
perspektywach 
rozwojowych 

Cel operacyjny 
5.4. Wsparcie 
terenów 

wymagających 
restrukturyzacji, 

odnowy i 
rewitalizacji 

    

Cel operacyjny 
5.5. Zwiększenie 

dostępności do 
podstawowych 
usług publicznych 

 x x  

Cel operacyjny 
6.11. Rozwój 
gospodarki 
społecznej 

x x x  

Cel operacyjny 
6.12. Rozwój 
„srebrnego” 

sektora 
gospodarki 

  x  

Cel operacyjny 
6.13. Rozwój 
biznesu i usług 
zdrowotnych 

x x  x 

Cel operacyjny 
7.1. Poprawa 
warunków, 
jakości i 

dostępności 
edukacji 

    

Cel operacyjny 

7.2. Wsparcie 
szkolnictwa 
wyższego 

    

Cel operacyjny 

7.3. Promocja 
przedsiębiorczości 
i zatrudnialności 

x x x x 

Cel operacyjny 
7.4. Rozwój oraz 
promocja postaw 
kreatywnych i 
innowacyjnych 

x x x x 
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RPRES 
 
 
 
 

 
SRWW 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

R 1. Wzrost 

udziału PES w 
rynku dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 

zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na 
rzecz PES 

R 3. Wzrost 

skuteczności i 
efektywności 
działań 
integracyjnych i 
zatrudnieniowych 

R 4. Wzrost 

efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

Cel operacyjny 

7.5. Wzmocnienie 
szkolnictwa 
zawodowego i 
technicznego oraz 
poprawa 
organizacji rynku 
pracy 

x    

Cel operacyjny 

7.6. Rozwój 
kształcenia 

ustawicznego 

    

Cel operacyjny 
8.1. Wzmacnianie 
aktywności 

zawodowej 

x x x x 

Cel operacyjny 
8.2. Poprawa 

sytuacji i 
przeciwdziałanie 
zagrożeniom 
demograficznym 

    

Cel operacyjny 
8.3. Poprawa 
stanu zdrowia 

mieszkańców i 
opieki zdrowotnej 

    

Cel operacyjny 
8.4. Promocja 
zdrowego stylu 
życia 

    

Cel operacyjny 
8.5. Wzmacnianie 
włączenia 
społecznego 

x x x x 

Cel operacyjny 
8.6. Wzmocnienie 
systemu usług i 

pomocy 
społecznej 

x x x x 

Cel operacyjny 

8.7. 

Kształtowanie 
skłonności 
mieszkańców do 
zaspokajania 
potrzeb wyższego 
rzędu 

    

Cel operacyjny 
8.8. Budowa 
kapitału 

  x  
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RPRES 
 
 
 
 

 
SRWW 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

R 1. Wzrost 

udziału PES w 
rynku dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 

zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na 
rzecz PES 

R 3. Wzrost 

skuteczności i 
efektywności 
działań 
integracyjnych i 
zatrudnieniowych 

R 4. Wzrost 

efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

społecznego na 

rzecz 
społeczeństw 

Cel operacyjny 
8.9. Ochrona 

zasobów, 
standardu i 
jakości życia 
rodziny 

    

Cel operacyjny 
8.11. Poprawa 
warunków 
mieszkaniowych 

    

Źródło: opracowanie własne 

Jak przedstawiono w Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

wielkopolskim na lata 2013-2020: „Samorząd Województwa Wielkopolskiego (SWW) postrzega 

swoją rolę jako koordynatora i inicjatora przedsięwzięć, które mają na celu stymulowanie rozwoju 

ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Tak jak pojedynczy podmiot ekonomii 

społecznej (PES) realizuje swoją misję społeczną poprzez zatrudnianie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tak też SWW może realizować swój cel społeczny – inkluzję społeczną 

- w makroskali poprzez działalność na rzecz wzrostu znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym regionu”309. Analiza spójności wykazała, iż zachodzi ona w bardzo 

wielu działaniach.  

Spójność zaobserwowano przede wszystkim w odniesieniu do celu operacyjnego SRWW 7.3. 

Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, 7.4. Rozwój oraz promocja postaw 

kreatywnych i innowacyjnych, 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej, 8.5. 

Wzmacnianie włączenia społecznego oraz 8.6. Wzmocnienie systemu usług i pomocy 

społecznej. 

 

Tabela 6.5. Spójność SPS ze Strategią Europa 2020 

 
                                                          SPS, priorytety 

 
Europa 
2020 
 

I II III IV 

Nadrzędny i wymierny cel, który ma zostać osiągnięty do 2020 

r.: zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z 
obecnych 69% do co najmniej 75%; 

x 
   

Nadrzędny i wymierny cel, który ma zostać osiągnięty do 2020 
r.: ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę 

x 
   

                                                 

 

 
309 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2013-2020, 2012  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 325 

szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększyć odsetek osób w 
wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co 
najmniej 40%; 

Nadrzędny i wymierny cel, który ma zostać osiągnięty do 2020 
r.: ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej 
granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln 
osób 

x 
   

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez zapewnienie 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 

x 
   

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez inwestowanie 
w kwalifikacje, 

x 
   

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez zwalczanie 
ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy 

x 
  

x 

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez systemy 
szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać 
zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne 
społeczeństwo 

x 
   

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów w obszarze włączenia społecznego w SPS, 

a także Strategii Europa 2020, można zaobserwować spójność celów wpisujących się w obszar 

Priorytetu I: Wielkopolska równych szans i możliwości, ze Strategią Europa 2020. Pokrycie 

celów i działań odbywa się w tym przypadku ze wszystkimi przytoczonymi do analizy celami 

Strategii.  

Znaczący jest w tym przypadku brak spójności Priorytet II: Zdrowi Wielkopolanie oraz Priorytet 

III: Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeństwo publiczne i socjalne) z celami i priorytetami 

Strategii Europa 2020, a także mała spójność na poziomie Priorytet IV: Wielkopolska obywatelska 

SPS z Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez systemy 

szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz 

móc budować spójne społeczeństwo.  

Tabela 6.6. Spójność Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. wielkopolskim na 
lata 2013-2020 ze Strategią Europa 2020 

                             
RPPES 

 
 
 

Europa 
2020 
 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym 
regionu 

R 1. Wzrost 
udziału PES 
w rynku 
dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 
zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na rzecz 
PES 

R 3. Wzrost 
skuteczności 
i 
efektywności 
działań 
integracyjnyc

h i 
zatrudnienio

wych 

R 4. Wzrost 
efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

Nadrzędny i wymierny 
cel, który ma zostać 
osiągnięty do 2020 r.: 
zwiększyć stopę 
zatrudnienia osób w 
wieku 20-64 lat z 
obecnych 69% do co 

najmniej 75%; 

  x x 
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RPPES 

 
 
 
Europa 

2020 
 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym 
regionu 

R 1. Wzrost 

udziału PES 
w rynku 
dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 

zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na rzecz 
PES 

R 3. Wzrost 

skuteczności 
i 
efektywności 
działań 
integracyjnyc
h i 

zatrudnienio
wych 

R 4. Wzrost 

efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

Nadrzędny i wymierny 
cel, który ma zostać 

osiągnięty do 2020 r.: 
ograniczyć liczbę osób 
przedwcześnie 
kończących naukę 

szkolną do 10% z 
obecnych 15% oraz 

zwiększyć odsetek 
osób w wieku 30-34 
lat posiadających 
wyższe wykształcenie 
z 31% do co najmniej 
40%; 

    

Nadrzędny i wymierny 
cel, który ma zostać 
osiągnięty do 2020 r.: 
ograniczyć liczbę 

Europejczyków 
żyjących poniżej 
krajowej granicy 
ubóstwa o 25% 
poprzez wydobycie z 

ubóstwa 20 mln osób 

  x x 

Priorytet: 
INTELIGENTNY I 
ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 

SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU 
poprzez zapewnienie 
wysokiego poziomu 
zatrudnienia, 

x x x x 

Priorytet: 
INTELIGENTNY I 
ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 

SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 
poprzez inwestowanie 
w kwalifikacje, 

  x x 

Priorytet: 
INTELIGENTNY I 
ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY 

  x x 
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RPPES 

 
 
 
Europa 

2020 
 

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym 
regionu 

R 1. Wzrost 

udziału PES 
w rynku 
dóbr i 
usług 

R 2. Wzrost 

zaangażowania 
wspólnot 
lokalnych na rzecz 
PES 

R 3. Wzrost 

skuteczności 
i 
efektywności 
działań 
integracyjnyc
h i 

zatrudnienio
wych 

R 4. Wzrost 

efektywności 
funkcjonowania 
systemu 
wsparcia ES 

WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU 

poprzez zwalczanie 
ubóstwa oraz 
modernizowanie 
rynków pracy 

Priorytet: 
INTELIGENTNY I 
ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 
poprzez systemy 
szkoleń i ochrony 
socjalnej, aby pomóc 
ludziom przewidywać 
zmiany i radzić sobie 

z nimi oraz móc 
budować spójne 
społeczeństwo 

  x  

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy spójności celów i działań Regionalnego Planu 

Rozwoju ES oraz celów Strategii Europa 2020, zaobserwować można spójność zwłaszcza 

z Priorytetem: Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez 

zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia ze wszystkimi rezultatami/celami Regionalnego Planu 

ES.  

Dalsza analiza wykazała spójność na poziomie nadrzędnego i wymiernego celu, który ma zostać 

osiągnięty do 2020 r.: zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co 

najmniej 75%, a także ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa 

o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób, Priorytetu: Inteligentny i zrównoważony rozwój 

sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez inwestowanie w kwalifikacje, oraz Priorytetu: 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez zwalczanie 

ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy z rezultatem/celem Regionalnego Planu Działań - 

Wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i zatrudnieniowych, a także z R.4: 

Wzrost efektywności funkcjonowania systemu wsparcia ES.  

W najmniejszym stopniu zaobserwowano spójność z Priorytetem: Inteligentny i zrównoważony 

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez systemy szkoleń i ochrony socjalnej, aby 

pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne społeczeństwo 

z rezultatem/celem Wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i zatrudnieniowych. 
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Tabela 6.7. Spójność WRPO 2014+ z SPS 

 
                                                          SPS 
 
WRPO  

Priorytet 
I 

Priorytet 
II 

Priorytet 
III 

Priorytet 
IV 

Priorytet II Działanie 2.7 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 

x    

Priorytet IV Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich 

x  x  

Priorytet IV Działanie 4.2 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i 
powojskowych 

x  x  

Priorytet V Działanie 5.1 Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego 

x   x 

Priorytet V Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 

x   x 

Priorytet V Działanie 5.3 Poprawa warunków 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 
województwie 

 x  x 

Priorytet V Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 

x 
  

x 

Źródło: opracowanie własne 

 

Odnosząc się do powyżej przedstawionej matrycy zauważyć można znaczną spójność celów WRPO 

z SPS. Szczególnie na poziomie Priorytetu I: Wielkopolska równych szans i możliwości. 

Natomiast najmniejsza spójność celów i działań zaobserwowana została na poziomie Priorytet II: 

Zdrowi Wielkopolanie SPS i Priorytetu V Działanie 5.5. WRPO Poprawa warunków funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w województwie.  

Tabela 6.8. Spójność Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. wielkopolskim na 

lata 2013-2020 z WRPO 2014+ 

 
                                                           
RPRES 

 

WRPO  

C.S.: Wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-
gospodarczym regionu 

R 1. Wzrost 
udziału PES 
w rynku 
dóbr i usług 

R 2. Wzrost 
zaangażowani
a wspólnot 
lokalnych na 
rzecz PES 

R 3. Wzrost 
skuteczności 
i 
efektywności 
działań 
integracyjnyc

h i 
zatrudnienio
wych 

R 4. Wzrost 
efektywności 
funkcjonowa
nia systemu 
wsparcia ES 

Priorytet I Konkurencyjność 
przedsiębiorstw x x x x 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy spójności celów i działań Regionalnego Planu ES 

oraz celów WRPO, zaobserwować można spójność zwłaszcza na poziomie Priorytetu I 
Konkurencyjność przedsiębiorstw.  
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74. W jaki sposób zaimplementować do WRPO 2014+ działania przewidziane do realizacji w 

Regionalnym Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej, aby w optymalny sposób odpowiedzieć 

na potrzeby grup docelowych? 

W kontekście implementowania do WRPO 2014+ działań przewidzianych do realizacji w RPRES, 

dostrzegalne są dwie osie priorytetowe: 

I. Ekonomia społeczna stanowi odrębną oś priorytetową – w ten sposób podejmowane 

działania będę miały wyższą jakość; 

II. Ekonomia społeczna włączona zostaje do RPO jako jej gałąź. 

Warto również zauważyć, iż skuteczność działań zależy od sposobu wdrażania RPRES. Wskazane 

jest rozgraniczenie działań wdrażanych na poziomie regionu w trybie systemowym oraz na 

wdrażanie działań w trybie konkursowym na poziomie lokalnym. 

75. W jaki sposób umożliwić podmiotom ekonomii społecznej dostęp do zwrotnych i bezzwrotnych 

źródeł finansowania oferowanych w ramach WRPO 2014+ (pożyczki, poręczenia, możliwość 

korzystania z inicjatywy JEREMIE), przy uwzględnieniu ich charakterystyk (problem z 

ustanowieniem zabezpieczeń na uzyskanie wsparcia finansowego)? 

Umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej dostępu do zwrotnych i bezzwrotnych źródeł 

finansowania oferowanych w ramach WRPO 2014+ dotyczy m.in. kwestii partnerstwa. PES powinny 

wchodzić w partnerstwo z JST oraz innymi instytucjami, które mogłyby wspomóc ich finansowanie. 

W ten sposób realne jest stworzenie funduszu poręczeniowego. Ośrodki wsparcia ekonomii 

społecznej powinny facylitować współpracę samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej. W 

przypadku gdy partnerstwo nie jest możliwe ponieważ np. gmina jest w złej sytuacji ekonomicznej 

ośrodki wsparcia ekonomii społecznej wystawiłyby rekomendacje PESom, dzięki którym można by 

stworzyć specjalny fundusz na szczeblu wojewódzkim.  

Doświadczenia z innych województw wskazują na istnienie specjalnych instytucji ułatwiających 

finansowanie PES (np. małopolskie), lub też zwykłych Funduszy Pożyczkowych, które wypracowały 

specjalną ofertę dla PES (np. kujawsko-pomorskie). Ze względu na charakterystykę potencjalnego 

pożyczkobiorcy (prymat celów niefinansowych: „not profit”, „not for profit”, „not only for profit”, 

ogromne zróżnicowanie ekonomizacji podmiotów oraz ich księgowości, niska kapitalizacja 

potencjału PES, utrudniona ocena wiarygodności PES) oferowane produkty finansowe muszą być do 

niego dostosowane, poprzez np. zapewnienie długiego okresu spłaty pożyczki – do 60 miesięcy, 

skróconego okresu oczekiwania na decyzję (do 10 dni) oraz niskich kosztów (odsetki). 

Instytucja taka świadczy również szereg „okołofinansowych” usług:  

 usługi prawne, księgowe, marketingowe, 

 prowadzi doradztwo, 

 oferuje  szkolenia dostarczające wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. zakładania 

i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 

 realizuje usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego, opartego na współpracy 

samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, na rzecz ekonomii społecznej, 

 prowadzi promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ES, 
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 wspiera osoby fizyczne i prawne, zamierzające założyć spółdzielnię socjalną w formie 

doradztwa, przyznania środków finansowych, wsparcia pomostowego, 

 pomaga w poszukiwaniu i testowaniu długookresowych źródeł finansowania instytucji 

otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych310. 

W obydwu formach wsparcia finansowego obecny jest samorząd województwa, jako jeden 

z istotnych partnerów, którzy poprzez wkład finansowy (darowizny), rzeczowy (aport), 

intelektualny („know how”, doradztwo, szkolenia) wspierają tworzenie i rozwój instytucji311. 

 

76. Które, z uznanych za priorytetowe działań SWW w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, 

powinny być wdrażane w trybie systemowym, a które w konkursowym? 

Jak przedstawiono w Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

wielkopolskim na lata 2013-2020: „Samorząd Województwa Wielkopolskiego (SWW) postrzega 

swoją rolę jako koordynatora i inicjatora przedsięwzięć, które mają na celu stymulowanie rozwoju 

ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Tak jak pojedynczy podmiot ekonomii 

społecznej (PES) realizuje swoją misję społeczną poprzez zatrudnianie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tak też SWW może realizować swój cel społeczny – inkluzję społeczną 

- w makroskali poprzez działalność na rzecz wzrostu znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym regionu”312. Założono także, iż instytucja samorządowa niejako wyraża 

siebie poprzez akty prawne, które wydaje tym samym za priorytetowe działania uznano dążenie 

do osiągnięcia wyznaczonych w RPRES rezultatów. 

Wdrażane w trybie systemowym działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej to te, które 

swym zasięgiem obejmują cały region. Wsparcie systemowe procentuje wyższą jakością i powinno 

odbywać się w miejscach, gdzie danych instytucji ekonomii społecznej jest stosunkowo niewiele. 

Natomiast wsparcie konkursowe dotyczy przede wszystkim działań skierowanych stricte do 

podmiotów ekonomii społecznej, dotyczy rozwiązań niestandardowych – innowacyjnych.  

Tabela 6.9. Tryb wdrażania celów/rezultatów RPRES 
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310 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/oferta-pes/ 
311 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.37.pdf 
312 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2013-2020, 2012  
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Źródło: opracowanie własne 
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6.3. Konkluzje cząstkowe 

Wszystkie priorytety SPS oraz RPRES zgodne są z przyjętą na potrzeby badania definicją, stąd też 

sprzyjają włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu 

włączenia społecznego. 

W największym stopniu działania SPS realizował w Wielkopolsce UMWW. Jednocześnie najliczniej 

realizowane były one w ramach Priorytetu I Wielkopolska równych szans i możliwości.  

Niemal wszystkie kluczowe priorytety, wymienione przez odbiorców SPS, wpisują się w Priorytet I 

Wielkopolska równych szans i możliwości, który jak wskazano realizowany był najczęściej w 2011 

roku.  

6.4. Rekomendacje cząstkowe 

Chcąc skutecznie walczyć z wyłączeniem społecznym należy dostosowywać liczbę działań 

podejmowanych w ramach SPS oraz RPRES do rzeczywistych potrzeb jej odbiorców, tj. lokować 

działania w kierunku, w którym są one najbardziej potrzebne w formie, która wpływać będzie na 

zmianę sytuacji społecznej. Stąd wskazane jest kontynuowanie działań badawczych na bieżąco 

dostarczających informacji, jakie bariery utrudniające działania oraz jakie potrzeby mają dane 

grupy zagrożone wykluczeniem. Pomimo, iż znaczna część działań skierowanych SPS dotyczy 

bezrobocia, zauważalny jest ciągły wzrost liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Zauważyć 

jednak trzeba, iż rozwój ekonomii społecznej utrudniony może być poprzez wpływ kryzysu 

ekonomicznego oraz spowolnienia gospodarczego. 

 

Zauważalny jest brak aktywnego odnoszenia się do przepisu o klauzuli społecznej. Rekomenduje 

się więc wprowadzenie możliwości permanentnych zleceń z samorządów. Wskazane jest, aby JST 

obejmowało część swoich stałych zleceń klauzulą społeczną. Fundamentalne znaczenie we 

wzajemnych relacjach ekonomii społecznej i administracji publicznej ma autentyczne przyjęcie 

zasady partnerstwa. W czasie panelu ekspertów wskazano na potrzebę promowania podmiotów, 

które wykorzystują klauzulę społeczną. Zauważono, że JST nie będą podejmować działań na 

poziomie gmin, których celem będzie wsparcie PES, jeśli nie zostaną do tego zobligowane. W tej 

kwestii rozwiązaniem może być outsourcing. Jednakże warto podkreślić, iż w Wielkopolsce 

rozwiązania dotyczące ekonomii społecznej są sensowne i usystematyzowane.  

 

Tradycyjne podmioty ekonomii społecznej (uwzględniając różnego rodzaju spółdzielnie), nowe 

podmioty ekonomii społecznej oraz sektor organizacji pozarządowych w większym niż dotychczas 

stopniu powinny kłaść nacisk nie tylko na indywidualny, ale i wspólnotowy charakter działań. W 

tym ujęciu nie chodzi już tylko o indywidualne instytucje, ale raczej o ich sieci tworzące łącznie 

podstawę do rozwoju całych lokalnych społeczności. Aktywność, zaufanie, wzajemność, 

współdziałanie, zaangażowanie i społeczna przedsiębiorczość to niezbędne czynniki rozwoju 

społeczności lokalnych i cechy, które decydują o jakości życia mieszkańców. Wszystkie te cechy są 

jednocześnie warunkiem wstępnym działań w dziedzinie ekonomii społecznej a równocześnie 

produktem takich właśnie działań.  

 

Opinia publiczna powinna wpływać na zmianę postrzegania ekonomii społecznej - to coś zasadniczo 

innego niż tradycyjna działalność filantropijna. Jej istotą jest to, aby dotychczasowi beneficjenci czy 

podopieczni w coraz większym stopniu stawali się kimś więcej niż ,,przedmiotem” wsparcia wraz 

z towarzyszącym mu często uzależnieniem czy wręcz ubezwłasnowolnieniem i piętnującym 

społecznie wizerunkiem osoby wykluczonej. Przedsiębiorstwa społeczne powinny w coraz większym  

stopniu działać na rzecz usamodzielnienia się swoich podopiecznych i włączania ich 

w rozwiązywanie problemów, z którymi się borykają.  
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Ekonomia społeczna jest o tyle społeczna, o ile znajduje społeczne poparcie. Nastawienie opinii 

publicznej, decydentów, biznesmenów (w tym przedstawicieli instytucji finansowych), a także – 

przede wszystkim – bezpośrednich interesariuszy (zwłaszcza beneficjentów i konsumentów), 

decydować będzie zarówno o tym, na ile ekonomia ta będzie rzeczywiście uspołeczniona, jak 

i o tym, czy osiągnie ekonomiczny sukces. Także politycy i urzędnicy, z uwagi na rolę, jaką 

w funkcjonowaniu nowej ekonomii społecznej odgrywa budżet, powinni być dobrze zorientowani w 

jej możliwościach. Należy promować wśród JST i instytucji o charakterze urzędniczym termin 

ekonomia społeczna, a także podmioty funkcjonujące w jej ramach, typu spółdzielnia socjalna. 

Zauważalny jest w społeczeństwie niski poziom wiedzy na ten temat. Pracownicy wielu placówek, 

np. ZUS-u często o spółdzielni socjalnej dowiadują się dopiero w sytuacji, gdy interesariusz zgłosi 

się do instytucji w celu założenia własnego podmiotu313. 

  

                                                 

 

 
313por. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, Praca zbiorowa  

pod redakcją Piotra Frączaka i Jana Jakuba Wygnańskiego, Warszawa, marzec 2008 
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Moduł 7. Postulat komplementarności WRPO 2014+,  
PO KL i działań wynikających z celów SPS 

7.1. Problemy badawcze 

64. Czy w dokumentach programowych WRPO 2014+ przewidziano zastosowanie tej zasady? Jeśli tak, to w 

jaki sposób?  

65. Czy w ramach perspektywy 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów WRPO oraz PO KL uwzględniały 

zastosowanie zasady komplementarności; jeśli tak to w jaki sposób?   

66. Jak ocenia się rezultat zastosowania zasady komplementarności dla wybranych projektów? 

67. Za pomocą jakich narzędzi należałoby wspierać komplementarność przedsięwzięć ułatwiających realizację 

celów Strategii Europa 2020 w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i 

stwarzania warunków dla włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój 

inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej) - aby uzyskać jak największy efekt synergii? 

68. Za pomocą jakich narzędzi należałoby wspierać komplementarność przedsięwzięć realizowanych w ramach 

ekonomii społecznej, aby stymulować uzyskanie jak największego efektu synergii? W jaki sposób budować 

komplementarność wsparcia w obszarze ekonomii społecznej pomiędzy interwencjami finansowanymi ze 

środków „unijnych” i środków z budżetu JST oraz budżetu Państwa? 

 

 Zgodnie z opracowaniem Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy 

Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego 

komplementarność jest zagadnieniem trudnym i złożonym, ale jednocześnie niezwykle ważnym. 

Niejednokrotnie od zapewnienia komplementarności zależy efektywność udzielanego wsparcia  

i osiągnięcie określonego strategicznego celu. Osiągnięcie komplementarności podejmowanych 

działań współfinansowanych ze środków wspólnotowych jest niełatwym zadaniem przede wszystkim 

ze względu na dość skomplikowane systemy realizacji poszczególnych programów operacyjnych,  

a także brak instrumentów koordynacji pomiędzy programami operacyjnymi na poziomie ich 

wdrażania. 

Komplementarnością określa się wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań 

poprzez skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla uzyskanie efektu synergii - 

efektywniejszego rozwiązania problemu bądź osiągnięcia założonego celu na poziomie lokalnym, 

regionalnym, ponadregionalnym lub krajowym314. 

Kluczowym w tym kontekście wydaje się określenie wspólnego dla uzupełniających się 

przedsięwzięć celu. Zapewnienie komplementarności podejmowanych działań finansowanych ze 

środków wspólnotowych służy zmaksymalizowaniu ich efektywności. Potrzeba zapewnienia 

komplementarności rodzi więc konieczność holistycznego i celowościowego podejścia zarówno do 

inwestycji twardych jak i projektów miękkich, co oznacza potrzebę koncentracji celów określanych 

w konkretnych obszarach. 

Komplementarność jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom 

członkowskim UE, określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

                                                 

 

 
314 Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego,  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 3 
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Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE)1260/1999315.  

Komplementarność działań finansowanych ze środków wspólnotowych może zachodzić na różnych 

płaszczyznach i osiach. Wyróżniamy316 następujące typy komplementarności:  

 Komplementarność międzyokresowa – zachodzi pomiędzy funduszami lub/i 

programami finansowanymi w różnych okresach programowania, np. okres programowania 

2004-2006 i okres programowania 2007-2013;  

 Komplementarność jednookresowa – zachodzi w przypadku finansowania działań,  

w tym samym okresie programowania, np. w okresie programowania 2007-2013. 

Zarówno w komplementarności międzyokresowej, jak i jednookresowej możemy wyróżnić 

następujące typy:  

 Komplementarność międzyfunduszowa – zachodzi w przypadku synergii działań 

finansowanych z różnych funduszy, np. EFS i EFFR lub EFFR i EFR; 

 Komplementarność wewnątrzfunduszowa – zachodzi w przypadku uzupełniania się 

działań finansowanych z tego samego funduszu.  

Możemy wyróżnić również typy komplementarności w oparciu o konkretne programy i obszary  

w ich ramach wspierane:  

 Komplementarność międzyprogramowa – która zachodzi w przypadku działań 

finansowanych z różnych programów operacyjnych, np. PO KL i RPO;  

 Komplementarność wewnątrzprogramowa – która zachodzi w przypadku działań 

finansowanych w ramach tego samego programu operacyjnego, np. Priorytet III i Priorytet 

IX PO KL. 

Ze względu na cele przyjęte w badaniu w ramach niniejszego raportu analizą została objęta przede 

wszystkim komplementarność międzyprogramowa między RPO, PO KL oraz działaniami 

wynikającymi z celów SPS. 

Jak wynika z dokumentu Koordynacja i komplementarność pomocy z innymi instrumentami 

wsparcia w poszczególnych PO/RPO 2007-2013 – analiza porównawcza na podstawie raportów 

rocznych z wdrażania PO/RPO za 2009 rok do najczęściej wymienianych w sprawozdaniach 

narzędzi służących do zapewnienia koordynacji i komplementarności należą: 

 powołanie oraz prace Komitetu Koordynacyjnego NSRO oraz – funkcjonującej przy ww. 

Komitecie – Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności;  

 wzajemny udział przedstawicieli Instytucji Zarządzającej danym programem w pracach 

Komitetów i Podkomitetów Monitorujących innych programów;  

 zastosowanie we wniosku o dofinansowanie projektu pytania o powiązanie projektu  

z projektami realizowanymi/ zrealizowanymi lub (ewentualnie) planowanymi do realizacji  

z innych środków (kryterium komplementarności w procedurze selekcji projektów);  

 prace innych grup oraz spotkania, których jednym z celów jest zapewnienie koordynacji  

i komplementarności wsparcia;  

                                                 

 

 
315 Art. 9 rozporządzenia stanowi: „Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na 

poziomie regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty. Komisja i państwa członkowskie zapewniają 

zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi 

wspólnotowymi instrumentami finansowymi.” 
316 Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 4 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 336 

 koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie różnych programów w jednym 

urzędzie/komórce organizacyjnej317.  

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej narzędzia widać, iż kryteria wyboru projektów są tylko 

jednym z narzędzi mogących wspierać komplementarność. 

7.2. Wyniki badania 

64. Czy w dokumentach programowych WRPO 2014+ przewidziano zastosowanie tej zasady? Jeśli tak, to w jaki 

sposób?  

Uwzględnienie zasady komplementarności w WRPO 2014+ 

Z analizy przekazanej Wykonawcy wersji WRPO 2014+ wynika, że przy większości priorytetów 

zamieszczono punkt „Komplementarność z innymi programami Wspólnych Ram Strategicznych”. 

Komplementarność uwzględniona została w szczególności w planowanych projektach 

rewitalizacyjnych318, jak i priorytecie „Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych”319. Oprócz tego w przyszłej perspektywie zastosowane zostaną mechanizmy 

terytorializacji, czyli brania pod uwagę zróżnicowanych potencjałów wewnętrznych i problemów 

rozwojowych poszczególnych terytoriów w układzie różnych obszarów funkcjonalnych oraz 

strategicznej interwencji poprzez system preferencyjny realizacji projektów z poszczególnych osi na 

wybranych obszarach. Wśród nich można wskazać priorytety, których opis sugeruje, iż możliwe 

będzie dzięki nim realizowanie celów włączenia społecznego.  

Należy jednak zauważyć, że ukierunkowanie terytorialne na obszary o najniższym stopniu rozwoju  

i pogarszających się perspektywach rozwojowych znajduje się jedynie w priorytetach dotyczących 

kapitału ludzkiego, a brakuje takich zapisów w przypadku innych osi. Wskazane zatem byłoby 

powiązanie Osi priorytetowej „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” czy Osi priorytetowej 2. 

„Zrównoważony rozwój” z celami społecznymi, co w obecnej perspektywie było w większym stopniu 

uwzględnione (patrz rozdział „Kryteria wyboru projektów”). Przykładowa wypowiedź w trakcie 

wywiadu grupowego potwierdzająca ten wniosek: „EFS sam w sobie nie utworzy miejsc pracy. To 

muszą być jakieś inwestycje, jakieś linie produkcyjne. Ja mogę zrobić bardzo dużo, ale sama tych 

miejsc pracy nie utworzę. Mogę przygotować człowieka, ale co ja zrobię jeśli nie ma tego miejsca 

pracy”320. 

Uwzględnienie zasady komplementarności w WRPO 2014+ powinno stać się przedmiotem bardziej 

szczegółowej analizy w ramach badania ex ante. 

 

 

 

                                                 

 

 
317 Koordynacja i komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia w poszczególnych PO/RPO 2007-2013 – analiza 

porównawcza na podstawie raportów rocznych z wdrażania PO/RPO za 2009 rok, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 r., 

s. 3 
318 Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 

miejskich i wiejskich, spodziewane typy przedsięwzięć - Kompleksowe programy rewitalizacji miast lub ich dzielnic, a także 

terenów wymagających odnowy, czy restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych oraz  

z zachowaniem komplementarności z działaniami współfinansowanymi z EFS. 
319 Cytat z projektu WRPO 2014+ z dnia 5 sierpnia 2013 roku: „Priorytet ten stanowi komplementarną interwencję względem 

interwencji realizowanej w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9.3. finansowanego ze środków EFRR. Zgodnie z „Elementami 

wspólnych ram strategicznych na lata 2014 – 2020…”  koncentrować się powinien na budowaniu kompetencji, na strukturach 

promowania, na edukacji i szkoleniach. Zastosowanie tych instrumentów w istotny sposób może wzmocnić działania 

inwestycyjne i zwiększyć ich efektywność”. 
320 FGI z instytucjami 
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65. Czy w ramach perspektywy 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów WRPO oraz PO KL uwzględniały 

zastosowanie zasady komplementarności; jeśli tak to w jaki sposób?   

Przyjęte kryteria wyboru projektów uwzględniające zastosowanie zasady 

komplementarności 

W ramach WRPO 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów321 uwzględniały zastosowanie 

zasady komplementarności, jednak nie w przypadku wszystkich projektów. Poza tym kryterium to 

miało ograniczoną wagę – 2 pkt na kilkadziesiąt możliwych do zdobycia322. 

Przykładowe brzmienie kryterium, punktowanego w ramach oceny strategicznej: 

Tabela 7.1. Zidentyfikowane kryteria wyboru projektów w ramach WRPO 2007-2013 mające na 

celu wspieranie komplementarności 

Priorytet, działanie Kryterium L. pkt. 

PRIORYTET II Infrastruktura 
komunikacyjna, działanie 2.7. 
Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

Komplementarność z innymi 
projektami realizowanymi ze 
środków europejskich na obszarze 
realizacji projektu (nie dotyczy 
Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej). 

tak – 2 pkt, nie – 0 pkt 

PRIORYTET IV Rewitalizacja 
obszarów problemowych, 
działanie 4.2 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych  
i powojskowych 

Komplementarność z projektami 
finansowanymi ze środków 
europejskich. 

0-2 pkt 

PRIORYTET V Infrastruktura 
dla kapitału ludzkiego, 
działanie 5.1. Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego 

Komplementarność z innymi 
projektami realizowanymi ze 
środków europejskich, zwłaszcza  

z realizowanymi w ramach PO 
„Kapitał ludzki”, „Innowacyjna 
Gospodarka” oraz w Działaniu 2.7 
WRPO ”Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego” 
(projekty z zakresu e-learningu) – 
wybranymi do realizacji. 

0 pkt., gdy projekt nie jest 
komplementarny, 1 pkt, gdy 
projekt jest komplementarny 

PRIORYTET V Infrastruktura 
dla kapitału ludzkiego, 
działanie 5.2. Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej,  
w tym kształcenia 
ustawicznego 

Komplementarność z innymi 
projektami realizowanymi ze 
środków europejskich, zwłaszcza 
realizowanymi w ramach PO 
„Kapitał ludzki”, oraz w Działaniu 
2.7 WRPO ” Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego” 
(projekty z zakresu e-learningu) – 
wybranymi do realizacji. 

0 - 2 pkt. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kryteriów Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, listopad 2012 r. 

Podobnie w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie wielkopolskim 

przyjęte kryteria wyboru projektów323 wspierały komplementarność, jednakże różnie przedstawia to 

się w podziale na poszczególne lata oraz na poszczególne priorytety (patrz: tabela). 

                                                 

 

 
321 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, listopad 2012 r. 
322 Maksymalnie na 72 pkt – działanie 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 
323 Szczegółowe kryteria wyboru projektów zawarte są w Planach działania dla poszczególnych priorytetów. 
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Komplementarność była punktowana przede wszystkim w planach działań na początku 

perspektywy, standardem jest kryterium „Projekt jest komplementarny z inwestycjami 

zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż 

Europejski Fundusz Społeczny”324 przeważnie punktowany 5 punktami. Oprócz tego warto zwrócić 

uwagę, iż w planie działań na rok 2010 uwzględniono nowe kryterium w Poddziałaniu 6.1.1 

promujące projekty wykorzystujące rezultaty wypracowane w ramach Działania 6.3 (wspiera więc 

ono komplementarność w obrębie PO KL), a w planie działań na 2011 rok „Projekt jest skierowany 

do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest 

inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej w ramach programu rewitalizacji, 

współfinansowanego z EFRR lub FS” zastosowane w celu zapewnienia komplementarności działań  

w obszarze integracji społecznej. Ponadto, w niektórych działaniach punktowane było bazowanie na 

rozwiązaniach wypracowanych w ramach EQUAL.  

Tabela 7.2. Zidentyfikowane kryteria wyboru projektów w ramach POKL 2007-2013 mające na 

celu wspieranie komplementarności 

Priorytet, 
działanie 

Kryterium L. pkt. 

Poddziałanie 
6.1.1 

Plan działania 2009, Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi 
bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż 
Europejski Fundusz Społeczny. (dalej przywoływane jako kryterium „standardowe”). 

5 pkt. 

 
Plan działania 2010, Projekty wykorzystujące rezultaty wypracowane w ramach 
Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich”325. 

5 pkt. 

Działanie 6.3 
Plan działania 2009, Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk 
lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 

5 pkt. 

Poddziałanie 
7.2.1,  

Plan działania 2009, kryterium „standardowe”. 2 pkt 

 

Plan działania 2011, Projekt  jest  skierowany  do mieszkańców  gminy,  na  terenie  
której  już zrealizowano  lub  aktualnie  realizowana  jest  inwestycja  związana  z  

rozbudową infrastruktury społecznej w ramach programu rewitalizacji,  

współfinansowanego z EFRR lub FS326. 

5 pkt 

Poddziałanie 
7.2.2 

Plan działania 2009, kryterium „standardowe”. 2 pkt 

Poddziałanie Plan działania 2010, kryterium „standardowe”. 5 pkt. 

                                                 

 

 
324 Uzasadnienie: Kryterium komplementarności ma na celu wzajemne uzupełnianie wsparcia dostępnego w ramach innych 

wspólnotowych instrumentów finansowych. Ma również przyczyniać się do prowadzenia spójnej polityki, w tym rozwoju kapitału 

ludzkiego. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
325 Kryterium to przyczyni się do zwiększenia stopnia wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach projektów realizowanych 

w ramach Działania 6.3. W szczególności zwiększy szanse realizacji inicjatyw lokalnych wypracowanych w ramach lokalnych 
planów zatrudnienia, lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia czy też pomysłów lub przedsięwzięć wypracowanych z udziałem 

społeczności lokalnych. Przykład: w ramach Działania 6.3 realizowany był projekt mający na celu przygotowanie społeczności 

lokalnej do diagnozowania problemów z zakresu zatrudnienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań, m.in. dzięki wykorzystaniu 

środków EFS. Rezultatem projektu jest wskazanie problemów i opracowanie potrzeb szkoleniowych, ujęte w ramy wniosku  

o dofinansowanie, który zostanie złożony na konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1. W konsekwencji stosowanie powyższego 

kryterium przyczyni się do lepszej realizacji celu Poddziałania 6.1.1 – szczególnie na obszarach wiejskich. Kryterium to zwiększa 

także komplementarność działań i poddziałań w Priorytecie VI PO KL. Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. 
326 Uzasadnienie: Kryterium zastosowane w celu zapewnienia komplementarności działań w obszarze integracji społecznej. 
Proces rewitalizacji ma szczególne znaczenie z uwagi na obserwowany na niektórych obszarach spadek aktywności 

gospodarczej mieszkańców, problem bezrobocia i wykluczenia społecznego. W związku z powyższym konieczne jest połączenie 

działań realizowanych w ramach różnych programów w celu zwiększenia ich efektywności. Przykładem takich 

komplementarnych działań jest realizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji realizowanego na terenie miasta Poznania 

finansowanego z WRPO, którego działania wspierane są przez realizację projektu systemowego POMOC - AKTYWIZACJA  -  

WSPARCIE  (PAW) w  ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL. 
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8.1.1 

Poddziałanie 
8.1.3 

Plan działania 2009, Projekt zapewni wykorzystanie rozwiązań ułatwiających 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego, wypracowany na podstawie walidowanych 
rezultatów PIW  EQUAL. 

5 pkt. 

Poddziałanie 
8.2.1 

Plan działania 2009, kryterium „standardowe”, plan działania 2010, kryterium 
„standardowe”. 

5 pkt. 

Poddziałanie 
9.1.1 

Plan działania 2009, kryterium „standardowe”. 5 pkt. 

Poddziałanie 
9.1.2 

Plan działania 2009, kryterium „standardowe” 5 pkt. 

 

Plan działania 2011, kryterium „standardowe” Wprowadzono zapis „należy  podać 
główne  założenia  oraz zaplanowane  do  osiągnięcia  rezultaty  dotyczące  projektu  

komplementarnego”. 

10 pkt 

Działanie 
9.2, 
działanie 9.3 

Plan działania 2009, kryterium „standardowe”. 5 pkt. 

Działanie 9.2 
Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT kupionego ze środków EFS w latach 
2004-2006. 

5 pkt. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie planów działań na lata 2009-2013327 

Oprócz tego w planie działania na rok 2011 projekt „Wolontariat – włącz się!”, komplementarnie 

uzupełniany przez projekty „Wolontariat 2012” oraz „Wolontariat Sportowy 2012+” w związku z 

wspieraniem komplementarności działań służących przygotowaniom do Euro 2012. 

Analiza planów działań na lata 2012 i 2013 dla priorytetu VIII wskazuje, że z założenia działania 

podejmowane w ramach Priorytetu VIII powinny być komplementarne z działaniami 

podejmowanymi w ramach WRPO ze względu na zbliżone cele PO KL i RPO w zakresie wzmocnienia 

konkurencyjności regionu328. W 2012 roku komplementarność była wspierana poprzez kryteria 

dotyczące wspierania pracowników i przedsiębiorców działających w branżach kluczowych dla 

rozwoju województwa wielkopolskiego (branże zostały określone w ramach projektu systemowego 

pt. „Regionalna Sieć Innowacji i Promocji Innowacji w Regionie” w ramach Poddziałania 8.1.1). To 

kryterium wspierało komplementarność, jednocześnie budując przewagę konkurencyjną regionu.  

Ponadto w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu IX wśród projektów, których realizacja miała 

rozpocząć się w 2013 roku wymieniony jest projekt „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca 

Encyklopedia Wielkopolan”. Projekt jest komplementarny z realizowanym przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego od 2011 roku projektem systemowym w ramach PO KL Poddziałanie 

9.1.2 „eSzkoła - Moja Wielkopolska”, tak, więc zachodzi komplementarność wewnątrzfunduszowa 

(w obrębie PO KL).  

                                                 

 

 
327 Plany działań ogólnodostępne na stronach WUP Poznań. 
328 Cytując Plan działania na rok 2012 (ten sam zapis znajduje się również w Planie działania na rok 2013): „Działania 

podejmowane w ramach Priorytetu VIII są komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z założeń WRPO jest rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności 

społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Komplementarność względem działań podejmowanych w ramach Priorytetu 

VIII wykazują następujące priorytety WRPO:  

− Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw,  
− Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych,  

− Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,  

− Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturalne.  

Jednym z celów wytyczonych w WRPO jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu, która w konsekwencji przyczyni 

się do jej dynamicznego rozwoju. W powyższy kierunek zmian wpisują się zatem działania podejmowane  

w ramach Priorytetu VIII, które przygotowują kadry do zmian zachodzących w regionie”. 
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66. Jak ocenia się rezultat zastosowania zasady komplementarności dla wybranych projektów? 

Ocena rezultatów zastosowania zasady komplementarności dla wybranych projektów  

W raporcie ewaluacyjnym Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) 

zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013329 badana była spójność w obrębie priorytetów i działań WRPO (tzw. komplementarność 

wewnątrzprogramowa), ale już nie komplementarność z innymi funduszami330. Generalnie uznano, 

że działania podejmowane w ramach WRPO były ze sobą spójne.  

Podobnie w ramach badania Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów 

operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE331 w ramach zidentyfikowanych 

projektów komplementarnych najczęściej wykazywano komplementarność wewnątrzprogramową  

w obrębie jednego Priorytetu i Działania. Beneficjenci objęci badaniem w ramach studium 

przypadku rzadko w swoich inwestycjach nawiązywali do innych obszarów priorytetowych  

w ramach WRPO. Jedynie w obrębie obszaru rewitalizacji, a także edukacji można było odnaleźć 

przykłady komplementarności międzyprogramowej i jednocześnie międzyfunduszowej 

(zidentyfikowane projekty w ramach wspomnianych obszarów WRPO wykazywały 

komplementarność z projektami PO KL). 

W ramach badania Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL  

w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy332 

przeprowadzono analizę komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim i WRPO. Z raportu wynika, iż w działaniach 

prowadzonych przez IP PO KL oraz instytucje odpowiedzialne za wdrażanie WRPO widoczna jest 

dbałość o to, by wsparcie udzielane ze środków wspólnotowych przyczyniało się do spójnego 

rozwoju regionu, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym.  

Z kolei analizowane w ramach wspomnianego badania sprawozdania WRPO wskazują na potrzebę 

zorganizowania spotkań i szkoleń, które zachęcałyby beneficjentów do tworzenia 

komplementarnych projektów. Z analizy dokumentacji wynika również, że Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego nie ma dostępu do odpowiednich danych z innych niż PO KL programów 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które pozwoliłyby na przedstawienie 

komplementarności WRPO z innymi programami realizowanymi na terenie Wielkopolski. Warto 

zauważyć, iż w oparciu o ogólnodostępną bazę projektów oraz mapy na stronie 

funduszeeuropejskie.gov możliwe jest przedstawienie, chociaż po części komplementarności 

międzyprogramowej, międzyfunduszowej, jednak tylko w obrębie projektów współfinansowanych  

z funduszy unijnych. Ze względu na brak narzędzi i mechanizmów wsparcia IZ WRPO nie jest  

w stanie przedstawić komplementarności projektów z funduszy unijnych względem innych 

projektów realizowanych poza polityką spójności. Pomimo obligatoryjnego charakteru zapisy 

dotyczące realizacji zasady komplementarności w dokumentach programowych PO KL i WRPO są 

sformułowane w sposób ogólny, odwołują się do zapewnień i dobrych intencji IZ, IP oraz instytucji 

zaangażowanych w realizację WRPO i PO KL, co przy braku konkretnych narzędzi, a także procedur 

                                                 

 

 
329 Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o., Poznań. 
330 Nie taki był bowiem cel badania. 
331 Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public Profits, 

Poznań, 2012. 
332 Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, 2010. 
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znacznie utrudnia realizację zasady komplementarności. Dodatkowo, zdaniem respondentów, 

komplementarność jest wykazywana w projektach niejako „na siłę” bez zrozumienia dla idei 

komplementarności. 

Ponadto wyniki raportu wskazują, iż badanym trudno było ocenić wpływ działań komplementarnych 

w ramach PO KL i WRPO na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Najczęściej wyrażali oni 

pogląd, iż dzieje się tak ze względu na niewielką liczbę projektów komplementarnych. 

W Sprawozdaniu z realizacji Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 

rok za 2011 roku nie jest odnotowywana wprost kwestia komplementarności, pośrednią informację 

o komplementarności WRPO, PO KL i działań wynikających z celów SPS można wywnioskować 

jednak biorąc pod uwagę źródła finansowania programów (działań). Spośród jednostek 

sprawozdających jedynie działania WUP i ROPS finansowane były z różnych źródeł:  

 WUP - źródła finansowania programów (działań): środki Funduszu Pracy, środki budżetu 

państwa, środki samorządu województwa, środki unijne, środki JST; 

 ROPS - źródła finansowania programów (działań): środki budżetu państwa (w tym środki 

PFRON), środki samorządu województwa, środki unijne. 

Jak wynika z badania CAWI (patrz: tabela poniżej) odnośnie wszystkich grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym respondenci wskazali, że były do nich kierowane działania sfinansowane 

więcej niż z jednego źródła – najczęściej do osób odmiennego pochodzenia (93% respondentów 

wskazało, że w przypadku tej grupy działania miały więcej niż jedno źródło finansowania) oraz 

byłych więźniów (92%), najrzadziej zaś do osób 45+ (62%). W ocenie przedstawicieli JST 

najbardziej komplementarne były działania kierowane do osób mieszkających na wsi, kobiet  

i dzieci, choć należy zauważyć, że nawet w przypadku tych grup średnia ocen tylko nieznacznie 

wynosiła powyżej 3 (na skali 0-5), w języku szkolnym byłaby to zatem zaledwie ocena 

„dostateczna”. W przypadku innych grup średnia ocena jest jeszcze niższa – wynika zatem, iż  

w ocenie JST prowadzone działania uzupełniały się w małym stopniu.  

Tabela 7.3. Ocena na ile realizowane przez gminę projekty finansowane z różnych źródeł (różne 

programy UE oraz inne źródła finansowania), skierowane do wskazanych grup, uzupełniały się 

wzajemnie 

Grupy 
Działania były 
prowadzone więcej niż z 
jednego źródła 

Średnia ocen na ile 
prowadzone działania 
uzupełniały się 

Osoby odmiennego pochodzenia 
etnicznego/narodowości 

93% 2 

Byli więźniowie 92% 2,3 

Dzieci (do 16 r.ż.) 76% 3,1 

Osoby niepełnosprawne 69% 2,9 

Osoby mieszkające na wsi 67% 3,2 

Osoby młode (16-26 lat) 66% 3 

Kobiety 63% 3,2 

Osoby po 45 r. ż. 62% 3 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin 

Z kolei z analizy ocen na ile realizowane przez gminę projekty finansowane z różnych źródeł 

nakierowane na różnorodne problemy, uzupełniały się wzajemnie wynika, iż jedynie w zakresie 

bezrobocia i długotrwałego bezrobocia oceny przedstawicieli JST wskazują, iż działania 

uzupełniały się w ponadprzeciętnym stopniu (średnia ocen powyżej 3 na skali 0-5), 

natomiast projekty nakierowane na zwalczanie wszystkich innych problemów 
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uzupełniały się jedynie w małym stopniu. 

Tabela 7.4. Ocena na ile realizowane przez gminę projekty finansowane z różnych źródeł (różne 

programy UE oraz inne źródła finansowania), nakierowane na różnorodne problemy, uzupełniały się 

wzajemnie 

Problem 
Średnia ocen na ile prowadzone 
działania uzupełniały się 

Bezrobocie 3,6 

Długotrwałe bezrobocie 3,2 

Ubóstwo 3 

Problemy zdrowotne 2,9 

Niepełnosprawność 2,8 

Trudne warunki mieszkaniowe 2,7 

Niskie kwalifikacje/umiejętności 2,7 

Niskie wykształcenie 2,6 

Trudność z dojazdem do pracy, szkół, 
ośrodków zdrowia, itp. 

2,6 

Alkoholizm 2,6 

Wykluczenie cyfrowe (brak dostępu do 
komputerów i Internetu) 

2,4 

Wykluczenie cyfrowe (brak umiejętności 
posługiwania się Internetem) 

2,4 

Samotność – w tym samotne 
rodzicielstwo/rodziny niepełne, 
eurosieroctwo 

2,3 

Doświadczanie przemocy 2,2 

Konflikty z prawem 1,8 

Bezdomność 1,7 

Narkomania 1,7 

Dyskryminacja 1,1 

Kwalifikacje/umiejętności nieadekwatne do 
potrzeb lokalnego rynku pracy 

0,5 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin 

Z wywiadów grupowych wynika, że w obecnej perspektywie występowało zbyt małe powiązanie 

projektów infrastrukturalnych z miękkimi, w efekcie czego wzajemne uzupełnianie się projektów 

prowadzące do efektu synergii – jeśli występowało było często efektem niezamierzonym, 

„przypadkiem” („Przypadek, a nie zamysł”333.). Cytując jednego z respondentów: „Naprawdę te 

rzeczy w wielu przypadkach dzieją się, tylko jakby początkowy zamiar wcale taki nie był. Tylko te 

rzeczy funkcjonowały trochę jakby obok siebie. Przykład projektu związanego ze szkolnictwem 

zawodowym, gdzie u nas pewne maszyny, urządzenia były zakupywane, a później okazywało się, 

że szkoła starała się i szkolenia już odbywały się w ramach EFS. Więc taka zbieżność jest”334. 

W badaniach jakościowych wskazywano jednak na niedostateczną koordynację działań i wymianę 

informacji w tym względzie. 

                                                 

 

 
333 FGI z instytucjami 
334 FGI z instytucjami 
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67. Za pomocą jakich narzędzi należałoby wspierać komplementarność przedsięwzięć ułatwiających realizację 

celów Strategii Europa 2020 w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania  

i stwarzania warunków dla włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój 

inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej) - aby uzyskać jak największy efekt synergii? 

68. Za pomocą jakich narzędzi należałoby wspierać komplementarność przedsięwzięć realizowanych w ramach 

ekonomii społecznej, aby stymulować uzyskanie jak największego efektu synergii? W jaki sposób budować 

komplementarność wsparcia w obszarze ekonomii społecznej pomiędzy interwencjami finansowanymi ze 

środków „unijnych” i środków z budżetu JST oraz budżetu Państwa? 

Rekomendowane narzędzia wspierania komplementarności 

Nawiązując do rekomendacji zaproponowanych w dotychczasowych raportach/opracowaniach 

dotyczących komplementarności335, w kolejnej perspektywie finansowej wskazane jest położenie 

nacisku na tworzenie połączeń między funduszowych: EFRR i EFS w wybranych obszarach poprzez:  

 Zdefiniowanie obszarów, w których takie połączenia są możliwe i pożądane 

Na podstawie przeprowadzonych badań336 zostały wyodrębnione obszary tematyczne, w których 

tworzenie działań/projektów komplementarnych jest szczególnie istotne. Spośród wyróżnionych 

można wskazać, te które dotyczą tematyki włączenia społecznego: 

o Obszar edukacji (z naciskiem na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe)  

w połączeniu z projektami miękkimi;  

o Obszar rewitalizacji (z naciskiem na kompleksową społeczną oraz fizyczną odnowę 

obszarów kryzysowych);  

o Obszar zdrowia, poprzez programy profilaktyczne oraz projekty sieciowe w zakresie 

cyfryzacji służby zdrowia;  

o Wzmocnienie systemu usług pomocy społecznej (programy i projekty z zakresu 

aktywizacji w połączeniu z wzmocnieniem infrastruktury będącej podstawą dla realizacji 

tychże projektów). 

 

 Precyzyjny system informacji dla beneficjentów na temat realizowanych 

projektów w regionie 

 

o Wprowadzenie projektów zintegrowanych np. za pomocą zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych;  

                                                 

 

 
335 por. Mechanizm zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego.; Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację 

PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań, Grupa robocza ds. 

koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013.; Koordynacja i komplementarność 

pomocy z innymi instrumentami wsparcia w poszczególnych PO/RPO 2007-2013 – analiza porównawcza na podstawie raportów 
z wdrażania PO/RPO za 2009 rok.; Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 

Kielce, 2011.; Analiza komplementarności podejmowania interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami 

wsparcia w województwie opolskim, Instytut Badań Strukturalnych, Reytech Sp.z o.o.; Komplementarność wsparcia w ramach 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim, Collect Consulting 

Sp. z o.o., Katowice, 2010.; Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PSDB Sp. z o.o., Katowice, 2010.; Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna 

projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów 

krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.; Komplementarność wsparcia  
z PO KL z innymi programami UE – aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu 

zwiększenia efektów realizacji tej zasady, zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Public Profits Sp.  

z o.o. 
336 Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public Profits, 

Poznań, 2012. 
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o Zdefiniowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów wspieranych z EFS, jak  

i EFRR337; 

o Wyodrębnienie wskaźników pozwalających na zmierzenie efektu synergii.  

 

Biorąc pod uwagę rekomendacje płynące z opracowania Mechanizmy zapewnienia 

komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego wskazane jest by IZ oraz IP, biorąc pod uwagę zróżnicowanie 

społeczno-gospodarcze wewnątrzregionalne lub międzyregionalne w danym obszarze tematycznym, 

zapewniały komplementarność geograficzną poprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów. IP 

mogą tworzyć horyzontalne ciała doradcze, które będą czuwały nad zapewnieniem 

koordynacji i komplementarności działań. Ich efektywność zależy od mocy decyzyjnej, dlatego 

powinny one skupiać osoby decyzyjne lub powinny być wyposażone w instrumenty wpływu na 

decydentów. IP powinny w zależności od potrzeb organizować oraz brać czynny udział  

w spotkaniach niezinstytucjonalizowanych (organizowanych ad hoc) dotyczących 

komplementarności w poszczególnych obszarach. Wskazane jest również wykorzystywanie 

możliwości realizacji projektów systemowych dla zapewnienia komplementarności działań 

podejmowanych w ramach różnych programów operacyjnych.  

Komplementarność zwiększa również realizacja projektów partnerskich, jak i współpraca 

przedstawicieli różnych instytucji na danym obszarze (JST, NGO i inne). W trakcie paneli 

ekspertów wskazano iż ze względu na dużą niechęć JST do projektów partnerskich z NGO przy 

jednoczesnych dużych korzyściach z tego typu inicjatyw, wskazane jest stworzenie kryteriów 

dostępu wymuszających realizację przez JST działań w partnerstwie.  

Jak wynika z badań jakościowych współpraca jest wskazana by zwiększyć efekty synergii projektów 

twardych i miękkich, ale również między samymi projektami miękkimi. Przykładowy cytat: „Nie 

tylko chodzi o łączenie projektów miękkich i twardych. Ale też w obszarze projektów miękkich. 

Jeżeli mówimy o kobiecie wykluczonej, która przez ostatnie kilka lat nie pracowała, bo opiekowała 

się niepełnosprawnym dzieckiem, to jak mówimy o obszarach, które są w zasięgu Powiatowego 

Urzędu Pracy, ale też w zakresie podmiotów pomocy społecznej jest kilka etapów, które składają 

się. I idealne rozwiązanie byłoby takie, gdyby ten jeden człowiek mógł przechodzić od instytucji do 

instytucji, żeby np. ośrodek pomocy społecznej w ogóle nie zajmował się kształceniem 

zawodowym, żeby tworzyć wiązkę projektów dla danej grupy, np. jedna organizacja pozarządowa 

tworzy żłobek i przedszkole dla dzieci, druga tworzy dzienny dom pobytu dla osób z Alzhaimerem, 

starszych, które wymagają opieki. PUP zajmuje się edukacją zawodową i tworzy spółdzielnie 

socjalne, żeby aktywizować te osoby”338. 

W ramach wspierania komplementarności przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego, a także inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wskazane jest 

punktowanie projektów partnerskich realizowanych wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi/podmiotami ekonomii społecznej. 

Innym użytecznym narzędziem wspierającym komplementarność działań „miękkich” i „twardych” 

jest cross-financing. Jak wynika z badania Ocena stopnia i sposobu wykorzystania 

                                                 

 

 
337 Badania pokazują, że stosowanie w tym samym czasie kryteriów w kilku funduszach skuteczniej wspierają 

komplementarność niż stosowanie kryteriów mających na celu wsparcie komplementarności tylko w ramach jednego funduszu, 

por. Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim, 

Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2012.    
338 FGI z instytucjami 
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crossfinancingu w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki339, za 

najmocniejszą stronę cross-financingu można uznać to, że stanowi on uzupełnienie działań 

„miękkich”, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie kompleksowości wsparcia oferowanego  

w ramach PO KL. Bez możliwości wydatkowania środków w ramach cross financingu realizacja 

niektórych projektów (w szczególności realizowanych przez projektodawców o niższym potencjale 

instytucjonalnym) w ogóle nie byłaby możliwa. Wskazując na silne strony cross-financingu, należy 

również podkreślić, że mechanizm ten odgrywa istotną rolę w zapewnianiu trwałości przedsięwzięć 

realizowanych w ramach PO KL. Dla przykładu zakupiony w ramach cross-financingu sprzęt stanowi 

często bazę umożliwiającą podejmowanie przez projektodawców dalszych przedsięwzięć. 

Ponadto, jednym z instrumentów zapewniających komplementarność wsparcia EFRR i EFS  

w regionie jest wprowadzenie obowiązku przygotowania przez beneficjentów starających 

się o dofinansowanie projektów kompleksowego programu działań, na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Przykładowo w aspekcie rewitalizacji obejmuje on nie tylko 

budowę czy modernizację infrastruktury na wybranym obszarze, ale również wprowadzenie tam 

zmian gospodarczych i społecznych. W dokumencie tym, obok wykazu zadań przestrzennych  

i gospodarczych, należy przewidzieć planowane do realizacji zadania społeczne dotyczące m.in. 

rozwoju zasobów ludzkich, kształcenia ustawicznego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

tworzenia równych szans, zapobiegania zjawisku bezrobocia i inne. Postawienie takiego wymogu, 

zmusza potencjalnych beneficjentów do kompleksowego rozwiązywania problemów 

rewitalizowanego obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego. Rozwiązania takie 

przewiduje przyszły okres programowania wprowadzając możliwość określenia w ramach 

regionalnych programów operacyjnych obszarów strategicznej interwencji (OSI) oraz możliwość 

zastosowania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). ZIT to narzędzie do 

wdrażania strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Pozwala państwom członkowskim na 

implementację Programów operacyjnych w sposób przekrojowy oraz uzyskiwanie finansowania  

z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku Programów operacyjnych, co zapewnia 

implementację zintegrowanej strategii dla określonego terytorium340. Należy podkreślić, że ZIT 

mogą być skutecznie wykorzystywane wyłącznie, jeśli dany obszar geograficzny posiada 

zintegrowaną, międzysektorową strategię terytorialną. 

ZIT może dotyczyć dowolnego obszaru geograficznego o określonych cechach terytorialnych, od 

konkretnych dzielnic miast o różnych problemach ubóstwa, aż do obszarów miejskich, 

metropolitalnych, miejsko-wiejskich, subregionalnych lub międzyregionalnych. Może także 

realizować zintegrowane działania w oddzielnych jednostkach geograficznych o podobnych cechach 

w danym regionie (np. sieć małych lub średnich miast). ZIT nie musi obowiązkowo obejmować 

całego terytorium danej jednostki administracyjnej. 

Działania wdrażane za pośrednictwem ZIT mogą być finansowane przez EFRR, EFS oraz Fundusz 

Spójności. Szczególnie istotne wydaje się połączenie funduszy EFRR i EFS, ponieważ zintegrowane 

podejście wymaga powiązania inwestycji miękkich z inwestycjami w fizyczną infrastrukturę. Jest to 

ważne przede wszystkim w przypadku zrównoważonego rozwoju miast. ZIT są instrumentem 

promującym zintegrowane wykorzystanie Funduszy i jako takie mają potencjał osiągnięcia lepszych 

połączonych wyników przy takich samych kwotach inwestycji publicznych. 

Ponadto warto odnotować – na co wskazywały badania jakościowe (w szczególności wywiady  

w ramach studiów przypadku), iż planując przyszłą perspektywę warto również zadbać  

                                                 

 

 
339 Ocena stopnia i sposobu wykorzystania cross-financingu w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, PSDB, Warszawa, listopad 2011 r. 
340 Założenia Umowy Partnerstwa. 
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o komplementarność międzyokresową – pomiędzy WRPO i POKL 2007-2013 a WRPO 2014+.  

W przypadku niektórych projektów nie ma potrzeby tworzenia ich od nowa, a przydałyby się raczej 

środki na kontynuacje w ramach istniejącej infrastruktury i sposobów funkcjonowania (przykład: 

MOPS w Pile). Zasadne w tym względzie jest wprowadzenie kryterium – na wzór kryterium 

zastosowanego w planie działania POKL w woj. wielkopolskim w roku 2010 - promującego projekty 

wykorzystujące rezultaty wypracowane w ramach perspektywy 2007-2013. 

7.3. Konkluzje cząstkowe 

W ramach WRPO 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów uwzględniały zastosowanie zasady 

komplementarności. Kryteria takie nie zostały zastosowane we wszystkich priorytetach – takie 

podejście przyjęto w priorytecie II, IV i V341. Kryterium to nie może jednak zostać uznane za 

istotny element wpływający na podniesienie komplementarności projektów, ze względu na jego 

niską wagę punktową przy ocenie interwencji342.  

Ponadto zapisy dotyczące realizacji zasady komplementarności w dokumentach programowych oraz 

planach działania WRPO (podobnie jak i zresztą PO KL) są sformułowane w sposób zbyt ogólny, co 

przy braku konkretnych narzędzi i procedur znacznie utrudnia realizację zasady 

komplementarności.  

Jak wskazują wyniki badania ankietowego, średnia ocen uzupełniania się działań obejmujących 

różnych grup oscyluje wokół 3 na skali ocen 1-5, co oznacza iż jest to jeden z elementów 

wymagających usprawnienia w kolejnym okresie programowania (patrz: kolejny podrozdział 

„Rekomendacje cząstkowe”).  

7.4. Rekomendacje cząstkowe 

Rekomendowane narzędzia wspierania komplementarności przedsięwzięć ułatwiających realizację 

celów Strategii Europa 2020 w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 

stymulowania i stwarzania warunków dla włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej): 

 Położenie nacisku na połączenie funduszy EFRR i EFS poprzez punktowanie 

komplementarności projektów finansowanych z obu tych źródeł, ponieważ zintegrowane 

podejście wymaga powiązania inwestycji miękkich z inwestycjami w fizyczną infrastrukturę, 

powiązanie różnych osi (nie tylko tych dotyczących kapitału ludzkiego) z celami 

społecznymi. 

 Wprowadzenie kryteriów promujących komplementarność w następujących obszarach 

włączenia społecznego: obszar edukacji (z naciskiem na szkolnictwo zawodowe  

i szkolnictwo wyższe) w połączeniu z projektami miękkimi; obszar rewitalizacji; obszar 

zdrowia; obszar pomocy społecznej. 

 Tworzenie horyzontalnych ciał doradczych, które będą czuwały nad zapewnieniem 

koordynacji i komplementarności działań. W celu zapewnienia ich efektywności powinny 

one skupiać osoby decyzyjne lub powinny być wyposażone w instrumenty wpływu na 

decydentów.  

                                                 

 

 
341 Patrz Moduł 4.  
342 por. Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public 

Profits, Poznań, 2012. 
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 Wspieranie projektów partnerskich, jak i współpracy przedstawicieli różnych instytucji (JST 

różnego szczebla, OPS, PCPR, NGO itd.). Rekomendowane jest stworzenie kryteriów 

dostępu wymuszających realizację przez JST działań w partnerstwie, oprócz tego w ramach 

kryteriów strategicznych wskazane jest w szczególności punktowanie projektów 

partnerskich realizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi/podmiotami ekonomii 

społecznej w celu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, jak i ekonomii społecznej. 

 Stworzenie bazy danych umożliwiającej Zarządowi Województwa Wielkopolskiego na 

monitorowanie komplementarności WRPO z innymi programami realizowanymi na terenie 

Wielkopolski. 

 Wyodrębnienie wskaźników pozwalających na zmierzenie efektu synergii.  

 Organizacja spotkań i szkoleń, które zachęcałyby beneficjentów do tworzenia 

komplementarnych projektów.  

 Stworzenie systemu informacji dla beneficjentów na temat realizowanych projektów  

w regionie ułatwiającego tworzenie projektów komplementarnych.  

 Rozważenie wprowadzenia obowiązku bądź punktowanie przygotowania przez 

beneficjentów starających się o dofinansowanie projektów (zwłaszcza „dużych 

projektów”343) kompleksowego programu działań, na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb. W dokumencie tym, obok wykazu zadań przestrzennych i gospodarczych, należy 

przewidzieć planowane do realizacji zadania społeczne dotyczące przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i/lub stymulowania włączenia społecznego (rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwój ekonomii społecznej).  

 

 

  

                                                 

 

 
343 Definicja dużego projektu została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, stosownie do której duży projekt: 

 składa się z szeregu robót, działań lub usług których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym 

charakterze gospodarczym lub technicznym; 

 posiada jasno określone cele; 

 jego koszt całkowity przekracza 50 mln EUR. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 348 

 

Moduł 8. Kierunki interwencji WRPO 2014+ w 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz 
stymulowaniu włączenia społecznego w nowej 
perspektywie finansowej  

8.1. Problemy badawcze 

69. Jakie, na podstawie rezultatów badania z modułów 1 i 2, wyznaczyć pola interwencji w RPO 2014-2020 dla 

Wielkopolski, aby zrealizować cele zawarte w Strategii Europa 2020 i SRWW w odniesieniu do włączenia 

społecznego? 

70. W jakim stopniu poziom trafności i spójności zidentyfikowany w niniejszym badaniu w modułach 4 i 5 

oraz 6, umożliwia zastosowanie, przeniesienie lub/i adaptację celów, priorytetów i pozostałych elementów 

programu z WRPO, PO KL, SPS do WRPO 2014 – 2020 w nowej perspektywie finansowej UE? 

71. Jakie typy beneficjentów preferować? Do jakich grup beneficjentów kierować wsparcie? 

72. W jakim stopniu, stosowane w realizowanym obecnie WRPO rodzaje działań i typy projektów są adekwatne 

do celów Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? Czy zasadne 

jest przeniesienie i stosowanie ich przez RPO 2014-2020 dla Wielkopolski? Czy należałoby z niektórych 

z nich zrezygnować? Jeśli tak, to z których i dlaczego? Czy należałoby zaproponować nowe rodzaje działań, 

typy projektów? Jeśli tak, to jakie? 

73. Jakie należałoby zaproponować rodzaje działań i typy projektów wspomagające rozwiązanie problemów 

zidentyfikowanych w niniejszym badaniu i równocześnie sprzyjające:  

a. ograniczeniu poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałaniu poszerzaniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. powstawaniu i rozwojowi instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwojowi inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzaniu zainteresowania grup 

docelowych ofertą instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

które będą wymagały wsparcia przez RPO 2014-2020 dla Wielkopolski oraz inne programy operacyjne 

i sektorowe. 

74. W jaki sposób zaimplementować do RPO 2014-2020 dla Wielkopolski działania przewidziane do realizacji 

w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej, aby w optymalny sposób odpowiedzieć na 

potrzeby grup docelowych? 

8.2. Wyniki badania 

69. Jakie, na podstawie rezultatów badania z modułów 1 i 2, wyznaczyć pola interwencji w RPO 2014-2020 

dla Wielkopolski, aby zrealizować cele zawarte w Strategii Europa 2020 i SRWW w odniesieniu do włączenia 

społecznego? 

Działania planowane przez samorządy do realizacji w nowej perspektywie finansowej 

Projekty infrastrukturalne 

Większość samorządów lokalnych objętych badaniem zamierza w kolejnym okresie programowania 

inwestować w infrastrukturę społeczną (Wykres 8.1). Szczegółowa analiza pokazuje, iż 

użytkownikami tej infrastruktury będą niemal wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem 

społecznym (Tabela 8.1). Powstanie infrastruktury powinno przyczynić się do zmniejszenia 

szerokiego spektrum problemów, w sposób bardziej lub mniej pośredni. Wymieniono: problemy 
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zdrowotne, niskie kwalifikacje i umiejętności, bezrobocie, a w przypadku kobiet również samotność 

– w tym samotne rodzicielstwo/rodziny niepełne344. 

Wykres 8.1. Planowane przez samorządy projekty inwestycyjne na kolejną perspektywę 

finansową. 

 
Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

61% samorządów planuje inwestować w infrastrukturę edukacyjną, w tym związaną z kształceniem 

ustawicznym. Głównie inwestycje przydatne będą dla osób 45+, a w dalszej kolejności dla osób 

mieszkających na wsi, niepełnosprawnych oraz kobiet. Ma to przyczynić się do rozwiązania 

problemu nieadekwatności kwalifikacji i problemów do potrzeb lokalnego rynku pracy, a w dalszej 

kolejności do zmniejszenia bezrobocia w tych grupach. Na kolejnym miejscu znajdują się 

inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (48% JST), którą wskazano jako szczególnie istotne 

dla terenów wiejskich, osób 45+ i niepełnosprawnych. Te inwestycje w pierwszej kolejności mają 

niwelować problem z dojazdem do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, a w dłuższej perspektywie 

ułatwić osobom wejście lub powrót na rynek pracy.  

Tabela 8.1. Planowane przez samorządy projekty inwestycyjne na kolejną perspektywę finansową 

w podziale na grupy odbiorców.  

 
Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin; pokazano liczbę samorządów wskazujących na daną 

odpowiedź. Pytanie wielokrotnego wyboru. 

                                                 

 

 
344 Respondentów spytano, jakiego typu projekty planują realizować w odniesieniu do grup społecznych, najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiązaniu z głównym problemem, jaki dotyczy danej grupy (np. osoby 

niepełnosprawne + bezrobocie; osoby mieszkające na wsi + trudności z dojazdem do pracy, szkół, ośrodków zdrowia). 

81% 

61% 

48% 

43% 

39% 

32% 

27% 

3% 

Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Inwestycje na rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego

Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej

Inwestycje w rewitalizację obszarów problemowych

Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną (w tym sieci
szerokopasmowe)

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

Inwestycje w infrastrukturę systemu oświaty

Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego

Wzmocnienie 

pozostałej 

infrastruktury 

społecznej

Inwestycje na 

rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej, w 

tym kształcenia 

ustawicznego

Inwestycje w 

zakresie 

infrastruktury 

drogowej

Inwestycje w 

rewitalizację 

obszarów 

problemowych

Inwestycje w 

infrastrukturę 

telekomunikacyjn

ą (w tym sieci 

szerokopasmowe)

Inwestycje w 

infrastrukturę 

ochrony 

zdrowia

Inwestycje w 

infrastrukturę 

systemu 

oświaty

Inwestycje w 

infrastrukturę 

szkolnictwa 

wyższego

Dzieci (do 16 r.ż.) 2 1 1 5 3 3

Osoby młode (16-26 lat) 26 13 15 8 9 6 10 3

Osoby po 45 r. ż. 38 34 27 20 27 18 16 1

Osoby niepełnosprawne 45 28 23 20 21 27 9 1

Kobiety 34 27 15 18 8 7 9 1

Osoby mieszkające na wsi 28 27 34 23 24 9 12 1

Byli więźniowie 27 20 6 13 9 10 6

Osoby odmiennego 

pochodzenia etnicznego
4 5 1 4
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Rewitalizację obszarów problemowych wskazało jako pożądany kierunek inwestycji 43% 

samorządów. Najwięcej tego typu projektów planuje się na terenach wiejskich. Tego typu 

przedsięwzięcia planują samorządy, które wskazały jako główne grupy zagrożone wykluczeniem, 

przede wszystkim osoby dotknięte problemem bezrobocia, w tym: niepełnosprawnych, osoby 45+, 

kobiety, a także byłych więźniów. 

Prawie 40% samorządów chciałoby zainwestować w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, 

wskazując, że głównymi odbiorcami takich projektów byłyby osoby 45+, mieszkające na wsi oraz 

niepełnosprawni. Samorządy wskazały na dwa problemy związane z wykluczeniem cyfrowym: brak 

dostępu do komputerów i Internetu oraz brak umiejętności posługiwania się Internetem. Projekty 

skupiałyby się na rozwiązaniu obu problemów, tj. obejmowałyby zarówno inwestycje w sprzęt, jak i 

szkolenia z zakresu jego obsługi.  

32% samorządów ma w planach ubieganie się o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury 

ochrony zdrowia. Na ten typ projektów wskazały samorządy, gdzie jako zagrożone wykluczeniem 

społecznym (głównie z powodów zdrowotnych) wskazano przede wszystkim osoby niepełnosprawne 

i 45+.  

27% JST planuje się inwestycje w infrastrukturę oświaty. Na ostatnim miejscu wskazano 

infrastrukturę szkolnictwa wyższego. 

Projekty miękkie 

Samorządy planują realizację różnorodnych projektów nieinwestycyjnych skierowanych do różnych 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warto zauważyć, że w odniesieniu do jednej grupy 

planuje się wdrożenie jednocześnie różnych typów wsparcia, co należy ocenić pozytywnie, gdyż 

wskazuje, że planowane projekty będą miały w wielu przypadkach charakter kompleksowy. 

W pierwszej kolejności (75% samorządów) wskazuje się na potrzebę realizacji różnego rodzaju 

szkoleń, warsztatów i kursów (Wykres 8.2), których beneficjentami będą przede wszystkim osoby 

45+, mieszkający na wsi, osoby niepełnosprawne oraz kobiety zagrożone wykluczeniem. 

Szczegółowa analiza głównych problemów, jakie dotyka te grupy pokazuje, iż planowane działania 

mają za zadanie zmniejszyć problemy wynikające z niskiego wykształcenia, niskich kwalifikacji oraz 

umiejętności i kompetencji nieadekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pojawia się też 

wskazanie na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu związanemu z brakiem umiejętności 

posługiwania się Internetem. W dalszej perspektywie projekty te powinny przynieść efekt w postaci 

wejścia / powrotu osób na rynek pracy. 
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Wykres 8.2. Planowane przez samorządy projekty miękkie na kolejną perspektywę finansową. 

 
Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

Kolejnym popularnym typem projektu będzie finansowanie staży i praktyk. Te działania skierowane 

będą do osób młodych, ale też w podobnym stopniu do 45+ oraz niepełnosprawnych. Podobnie, jak 

w przypadku szkoleń, działania te mają pomóc zmniejszyć barierę, jaką są kwalifikacje i 

umiejętności nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.  

Co trzeci samorząd widzi potrzebę doradztwa zawodowego skierowanego przede wszystkim do 

osób 45+, niepełnosprawnych, kobiet, mieszkańców wsi oraz byłych więźniów. Niepokojące jest to, 

że tego typu wsparcia samorządy prawie wcale nie wiążą z ludźmi młodymi. Ze względu na to, że 

decyzje o wyborze ścieżki kształcenia wybierane są już na etapie gimnazjum, które potem będą 

miały konsekwencje dla całego życia zawodowego, to właśnie do młodych powinno się kierować tę 

formę wsparcia. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej zamierza finansować 33% samorządów. 

Szczególnie taką potrzebę widzą gminy wiejskie. Samorządy przewidują też, że z tego wsparcia 

powinny skorzystać w głównej mierze osoby niepełnosprawne i 45+. Ten typ projektów przyczyni 

się w sposób bezpośredni do zwalczania bezrobocia, w tym bezrobocia długotrwałego. 
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Tabela 8.2. Planowane przez samorządy projekty miękkie na kolejną perspektywę finansową w 

podziale na grupy odbiorców (cz. 1). 

 
Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin; pokazano liczbę samorządów wskazujących na daną 

odpowiedź. Pytanie wielokrotnego wyboru. 

Co trzeci samorząd planuje finansowanie wsparcia psychologicznego. Wg respondentów takiego 

wsparcia potrzebują w pierwszej kolejności byli więźniowie, następnie osoby niepełnosprawne, 45+ 

oraz kobiety. W grupie byłych więźniów problemem jest alkoholizm oraz konflikty z prawem. W 

przypadku niepełnosprawnych wskazano na problemy zdrowotne i ogólnie problem 

niepełnosprawności, a także ubóstwo. Dla kobiet i osób 45+ barierą, która wymaga interwencji 

psychologa, jest bezrobocie, w tym bezrobocie długotrwałe. W przypadku kobiet wskazano także na 

jeszcze jeden problem, a mianowicie samotność – w tym samotne rodzicielstwo. 

Wsparcie materialne chce zaoferować grupom zagrożonym wykluczeniem 28% samorządów. Jego 

odbiorcami będą głównie ubogie osoby mieszkające na wsi oraz niepełnosprawni.  

Kolejna forma wsparcia, kierowana do niemal wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem (przede 

wszystkim do osób 45+, niepełnosprawnych i byłych więźniów) to zatrudnienie subsydiowane. Ma 

to w sposób bezpośredni zmniejszyć problem bezrobocia. 

24% samorządów zamierza dofinansowywać koszty dojazdów, szczególnie na obszarach wiejskich. 

W drugiej kolejności grupą, która na tym powinna skorzystać są osoby niepełnosprawne, a 

następnie osoby młode i 45+. Bezpośrednio wsparcie przyczyni się do zmniejszenia trudności z 

dojazdem do pracy, szkół, ośrodków zdrowia itp., a w sposób pośredni do zmniejszenia bezrobocia 

wynikającego z małej mobilności wewnętrznej mieszkańców.  

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni zamierza 

finansować 19% samorządów. Respondenci przewidują, że ten rodzaj wsparcia wykorzystają 

przede wszystkim osoby niepełnosprawne oraz 45+, które borykają się z problemem bezrobocia, 

głównie długotrwałego.  

Projekty w zakresie ochrony zdrowia zamierza wdrażać 17% samorządów, przede wszystkim tych, 

które wskazały, iż główną grupą zagrożoną wykluczeniem są niepełnosprawni, ale też, choć dużo 

rzadziej, osoby 45+ mające problemy zdrowotne.  
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ne
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materialne

Zatrudnienie 

subsydiowane

Dzieci (do 16 r.ż.) 4 1 0 0 1 3 0

Osoby młode (16-26 lat) 20 22 9 9 5 5 9

Osoby po 45 r. ż. 48 30 21 21 15 10 16

Osoby niepełnosprawne 29 24 10 16 14 20 12

Kobiety 23 15 14 11 14 8 4

Osoby mieszkające na 

wsi
45 21 15 20 6 18 10

Byli więźniowie 17 14 14 5 23 5 10

Osoby odmiennego 

pochodzenia etnicznego
3 1 1 1 2 3 2
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Tabela 8.3. Planowane przez samorządy projekty miękkie na kolejną perspektywę finansową w 

podziale na grupy odbiorców (cz. 2). 

 
Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin; pokazano liczbę samorządów wskazujących na daną 

odpowiedź. Pytanie wielokrotnego wyboru. 

Niewiele mniej samorządów (16%) chce realizować projekty, których elementem będzie 

pośrednictwo pracy. Beneficjentami tych projektów będą, wg wskazań w badaniu ilościowym, 

wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem (oprócz dzieci), w których istnieje problem bezrobocia.  

Tyle samo planuje w swoich działaniach wspieranie funkcji asystenta rodziny. 7% widzi potrzebę 

podniesienia kwalifikacji personelu placówek wspierających: osoby niepełnosprawne, młodych, 

byłych więźniów oraz osoby 45+. 

13% JST planuje wdrożenie projektów oferujących wsparcie w opiece nad dziećmi na czas 

poszukiwania pracy. Głównie dotyczy to bezrobotnych kobiet i osób 45+. W przypadku kobiet 

wskazano też przede wszystkim na osoby samotnie wychowujące dzieci.  

Co dziesiąta JST planuje ponieść koszty kampanii społecznych. Wyciągając wnioski z badania 

ilościowego, nie będą się one skupiać na konkretnych grupach społecznych (tutaj wskazania 

respondentów rozkładają się mniej więcej po równo), ale raczej problemach społecznych: 

dyskryminacji, uzależnień (alkoholizm, narkomania), wykluczenia cyfrowego. 

Podsumowując, należy wskazać, iż odsetek samorządów deklarujących wdrażanie pewnego typu 

działań nie oznacza, iż pozostałe samorządy także nie będą ich realizować. Konstrukcja narzędzia 

badawczego determinowała, iż samorządy określając swoje przyszłe działania wskazywały na 

działania najbardziej potrzebne w odniesieniu do kluczowych problemów społecznych 

zdiagnozowanych na ich terenie oraz grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Odwracając kierunek analiz, tak można opisać planowane wsparcie skierowane do poszczególnych 

grup zagrożonych wykluczeniem. Najpierw jednak należy uwzględnić dwa kwestie: które grupy 

społeczne są najczęściej wskazywane przez samorządy jako zagrożone wykluczeniem oraz które z 

nich są tym wykluczeniem zagrożone w największym stopniu. 
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Dzieci (do 16 r.ż.) 0 0 1 0 2 3 0 0

Osoby młode (16-26 lat) 5 3 1 2 1 3 3 3

Osoby po 45 r. ż. 9 15 10 7 5 5 7 3

Osoby niepełnosprawne 15 15 21 5 12 2 7 6

Kobiety 8 4 1 5 8 16 3 0

Osoby mieszkające na 

wsi
20 7 3 9 2 5 1 1

Byli więźniowie 3 4 5 10 9 0 2 4

Osoby odmiennego 

pochodzenia etnicznego
0 0 0 3 1 0 2 0
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Wykres 8.3. Odsetek samorządów wskazujących na dane grupy społeczne zagrożone 

wykluczeniem oraz średnia ocena stopnia zagrożenia wykluczeniem. 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin; ocena stopnia zagrożenia na skali 1-5, gdzie 1 – ta 

grupa jest w bardzo małym stopniu zagrożona wykluczeniem; 5 – ta grupa jest w bardzo dużym stopniu zagrożona 

wykluczeniem.  

Najwięcej samorządów wskazało, że na ich terenie grupą zagrożoną wykluczeniem są osoby 

niepełnosprawne (87% wskazań), ale jednocześnie nie jest to grupa, która została określona jako 

zagrożona w największym stopniu. Tutaj średnia dla całego województwa wskazuje na osoby po 45 

roku życia jako najbardziej zagrożone. Osoby niepełnosprawne znajdują się na drugiej pozycji. 

Duży odsetek samorządów wskazał na problem wykluczenia kobiet (79%), przy czym poziom 

zagrożenia oceniono średnio na 2,58. Problem wykluczenia osób odmiennego pochodzenia 

etnicznego dotyczy co trzeciego samorządu, ale nie został oceniony jako kluczowy na tle innych 

zagrożonych grup. Jako najmniej zagrożone wykluczeniem okazują się być dzieci (średnia 1,82), 

jednak problem ten dotyczy prawie 60% samorządów.  

Tabela 8.4. Działania kierowane do poszczególnych grup docelowych w przyszłej perspektywie. 

Osoby po 45 r. ż. Projekty inwestycyjne: przede wszystkim inwestycje dotyczyć będą szeroko 
rozumianej infrastruktury społecznej, której użytkownikami będą osoby 45+. 
Planowane są także projekty w obszarze edukacji ustawicznej, a także 

inwestycje ukierunkowane na zmniejszanie wykluczenia cyfrowego w tej grupie. 
Osoby 45+ będą też beneficjentami projektów w obszarze ochrony zdrowia.  

Projekty miękkie: Samorządy do osób 45+ chcą przede wszystkim skierować 
działania przeciwdziałające bezrobociu – ułatwiające pozostanie, wejście lub 
powrót na rynek pracy. Bezpośrednim efektem działań ma być pozyskanie lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności np. w obsłudze 
komputera. Planowane działania to: szkolenia, warsztaty i kursy, staże i praktyki 
zawodowe, doradztwo zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności. Udział tej 
grupy społecznej planowany jest też we wspieranych podmiotach ekonomii 
społecznej.  

Komplementarność: Komplementarność planowanych projektów inwestycyjnych i 
miękkich można ocenić wysoko, szczególnie w obszarze przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Planowane 

82% 87% 
77% 79% 

64% 
75% 

32% 

59% 

2,94 2,87 2,79 
2,58 2,53 2,45 

1,98 
1,82 

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

%

20%

40%

60%

80%

100%

Osoby po 45
r. ż.

ON Mieszkańcy
wsi

Kobiety Byli
więźniowie

Osoby
młode

Osoby innej
narodowości

Dzieci

Odsetek wskazań Średnia



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 355 

wsparcie w przypadku projektów miękkich ocenić można jako kompleksowe, tj. 

w planach jest zarówno oferowanie wsparcia doradczego, zdrowotnego i 
psychologicznego, jak też działania bezpośrednio pomagające osobom w wejściu 
na rynek pracy.  

Osoby mieszkające na 
wsi 

Projekty inwestycyjne: Najczęściej wśród swoich planów inwestycyjnych 
skierowanych na obszary wiejskie samorządy uwzględniają inwestycje w drogi 
oraz kompleksową rewitalizację. Inwestycje dotyczyć mają także obszaru 
edukacji ustawicznej, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (infrastruktura 
telekomunikacyjna). W mniejszym stopniu wskazania dotyczą infrastruktury 
zdrowotnej i systemu oświaty. 

Projekty miękkie: Wsparcie mieszkańców wsi będzie skupiało się, bardziej niż w 
przypadku innych grup społecznych, na materialnych aspektach (wsparcie 
materialne, dofinansowanie kosztów dojazdów, dotacje na tworzenie miejsc 
pracy na miejscu) niż podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Aczkolwiek nadal 
dominującym kierunkiem wsparcia będą projekty szkoleniowe i doradztwo 
zawodowe.  

Komplementarność: Zważywszy na problemy dotykające obszary wiejskie tj. 
bezrobocie, trudności w dostępie do miejsc pracy, ośrodków zdrowia i szkół, 
pozytywnie należy ocenić plany samorządów, które z jednej strony 
ukierunkowane są na zwiększenie mobilności wewnętrznej mieszkańców 
(inwestycje w drogi, dofinansowanie kosztów dojazdów), jak też podnoszenie ich 
kwalifikacji zawodowych i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Istotnym 
elementem jest też wsparcie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
wspieranie spółdzielni socjalnych.  

Osoby niepełnosprawne Projekty inwestycyjne: Osoby niepełnosprawne wymagają, wg samorządów, 
inwestycji przede wszystkim w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz pozostałą 
infrastrukturę społeczną. Istotne dla ich poprawy mobilności będzie także 
poprawa jakości dróg. Ta grupa będzie również odbiorcami projektów 
inwestycyjnych w obszarze edukacji oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Projekty miękkie: Do osób niepełnosprawnych, bardziej, niż do innych grup 
zagrożonych wykluczeniem skierowane będą projekty zdrowotne oraz wsparcie 
psychologiczne. Obok szkoleń, kursów, staży i praktyk, istotną formą wsparcia 
będą dotacje na założenie własnej firmy lub spółdzielni socjalnej. 

Komplementarność: Podejście samorządów wydaje się być kompleksowe, tj. 
obok inwestycji w infrastrukturę oferowane będzie osobom niepełnosprawnym 
wsparcie zdrowotne, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek 
pracy, następnie wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji i doradztwo 
zawodowe, a następnie wsparcie, dzięki któremu będą mogli podejmować 
działania samodzielnie (dofinansowanie kosztów dojazdów, wsparcie materialne, 
dotacje na utworzenie miejsc pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności oraz 
spółdzielni socjalnych).  

Byli więźniowie Projekty inwestycyjne: Byli więźniowie nie byli szczególnie często wskazywaną 
grupą społeczną zagrożoną wykluczeniem, gdyż porównaniu z innymi nie jest to 
grupa liczna. Jeśli już samorząd wskazał na tę grupę, wymieniał cały szereg 
problemów, z którymi się ona boryka. Wśród projektów inwestycyjnych, których 

odbiorcami będą byli więźniowie, najczęściej pojawiały się te dotyczące 
infrastruktury społecznej i edukacyjnej (kształcenie ustawiczne). Na kolejnych 
miejscach jest obszar ochrony zdrowia. 

Projekty miękkie: Częściej niż w odniesieniu do innych grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym samorządy widzą potrzebę wsparcia byłych więźniów 
w poszukiwaniu miejsca pracy. Pośrednictwo pracy wydaje się być szczególnie 
uzasadnione w przypadku takich osób, gdyż istnieje duża niechęć pracodawców 
do zatrudniania osób po wyrokach sądowych. Dużo częściej niż inne ta grupa 
społeczna wymaga wsparcia psychologicznego ze względu na powszechny 
problem z uzależnieniami (alkoholizm). W dalszej kolejności znajdują się 
działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doradztwo. 

Komplementarność: Planowane projekty odpowiadają specyfice grupy, jaką są 
byli więźniowie. Działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne, doradztwo 
i pośrednictwo pracy świadczą o tym, że w skutecznym wejściu na rynek pracy 
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pomoże tym osobom towarzyszenie im w tym procesie, a nie tylko wyposażenie 

w wyższe kwalifikacje.   

Kobiety Projekty inwestycyjne: Samorządy zakładają, że kobiety zagrożone 
marginalizacją (głównie ze względu na bezrobocie, niewystarczające kwalifikacje 
oraz samotne macierzyństwo) będą użytkownikami szeroko rozumianej 
infrastruktury społecznej i edukacyjnej (kształcenie ustawiczne). 

Projekty miękkie: Wsparcie nieinfrastrukturalne skierowane do kobiet będzie 
polegać głównie na podnoszeniu kwalifikacji i doradztwie zawodowym. Istotnym 
elementem będzie połączenie tych działań z organizacją wsparcia w opiece nad 
dziećmi na czas poszukiwania pracy (aczkolwiek ten typ pomocy został wskazany 
zaledwie przez połowę samorządów, które chcą kierować działania do kobiet).  

Komplementarność: Patrząc na to, jak często samorządy wskazywały na problem 
kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym wydawać by się mogło, że 
wsparcie kierowane do nich w postaci planowanych projektów nie zaspokoi ich 
potrzeb. Jednakże pamiętać należy, iż wsparcie regionalne będzie kierowane do 
innych grup defaworyzowanych: osób młodych, osób po 45 roku życia, 
niepełnosprawnych. Zgodnie ze statystyką publiczną we wszystkich tych 
kategoriach kobiety stanowią większość, czyli nadreprezentację, tak więc 
zostaną one objęte wsparciem, choć niekoniecznie ze względu na kryterium płci.  

Osoby młode (16-26 lat) Projekty inwestycyjne: Osoby młode będą użytkownikami infrastruktury 
społecznej, edukacyjnej (szkoły, uczelnie wyższe i edukacja ustawiczna). 

Projekty miękkie: Patrząc na planowane przez JST działania miękkie skierowane 
do młodych widać, że będą one odpowiadać na główną barierę na rynku pracy, 
jaka dotyczy tej grupy, a mianowicie niewystarczające doświadczenie zawodowe. 
Staże i praktyki zawodowe to główny kierunek wsparcia, następnie szkolenia i 
kursy, doradztwo zawodowe oraz wsparcie bezpośrednie: poza stażami i 
praktykami także zatrudnienie subsydiowane. Pojawiają się też, ale rzadziej, 
plany wsparcia psychologicznego. 

Komplementarność: Analizując zakres pomocy, jakie JST planują skierować do 

młodych, zarówno w formie projektów inwestycyjnych, jak i miękkich, widać, że 
głównym celem jest wyposażenie młodych ludzi w kwalifikacje, które potem 
będą przydatne na rynku pracy. Ten kierunek działań należy ocenić pozytywnie 
zważywszy na to, iż grupa ta jest w szczególny sposób zagrożona bezrobociem.  

Osoby odmiennego 
pochodzenia etnicznego 

Projekty inwestycyjne: Trzy samorządy przewidują, że osoby odmiennego 
pochodzenia etnicznego, innej narodowości będą korzystać z dofinansowanej 
infrastruktury systemu oświaty, dwa – z infrastruktury społecznej, a jeden 
planuje rewitalizację terenu, na którym mieszkają. 

Projekty miękkie: Samorządy w badaniu ilościowym rzadko wybierały osoby 
odmiennego pochodzenia etnicznego, innej narodowości, jako grupę szczególnie 
zagrożoną bezrobociem. Te, które to zrobiły, planują objąć te osoby wsparciem 
w postaci szkoleń, warsztatów, kursów, a także pośrednictwem pracy. Jedna JST 
ma w planach kompleksowe wsparcie: oprócz szkoleń także staże i praktyki, 
dotacje na rozpoczęcie działalności, doradztwo, wsparcie psychologiczne.  

Komplementarność: Projekty wspomnianego samorządu ocenić można jako 
komplementarne. Co do pozostałych, ze względu na to, że są to działania 
jednostkowe, trudno mówić o ich wzajemnym uzupełnianiu się. 

Dzieci (do 16 r.ż.) Projekty inwestycyjne: Mimo iż prawie 60% samorządów oceniło, że dzieci 
stanowią grupę zagrożoną marginalizacją, stosunkowo rzadko wskazywały ją 
jako grupę szczególnie zagrożoną na tle innych. Stąd niewielka liczba wskazań 
co do planowanych działań wspierających dzieci. W zakresie infrastruktury 
nieliczne wskazania dotyczą wzmocnienia infrastruktury społecznej i systemu 
oświaty. Jedna JST wskazała, że dzieci będą beneficjentami rewitalizacji obszaru 
problemowego na jej terenie.  

Projekty miękkie: Najwięcej wskazań dotyczy szkoleń i warsztatów, co w 
przypadku dzieci oznaczać będzie zapewne organizację zajęć wyrównawczych lub 
pozaszkolnych. Jeden samorząd chce wspierać funkcję asystenta rodziny. 

Komplementarność: Ze względu na małą liczbę wskazań trudno jest ocenić ich 
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komplementarność. Warto za to zwrócić uwagę na inną kwestię – brak w planach 

samorządów wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, które - jak pokazują 
badania - powinno być oferowane młodym osobom na jak najwcześniejszym 
etapie kształcenia.  

Źródło: opracowanie własne 

68. Jakie należałoby zaproponować rodzaje działań i typy projektów wspomagające rozwiązanie problemów 

zidentyfikowanych w niniejszym badaniu i równocześnie sprzyjające:  

a. ograniczeniu poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałaniu poszerzaniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. powstawaniu i rozwojowi instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwojowi inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzaniu zainteresowania grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

które będą wymagały wsparcia przez WRPO 2014+ oraz inne programy operacyjne i sektorowe. 

66. Jakie typy beneficjentów preferować? Do jakich grup beneficjentów kierować wsparcie? 

68. Jakie należałoby zaproponować rodzaje działań i typy projektów wspomagające rozwiązanie problemów 

zidentyfikowanych w niniejszym badaniu i równocześnie sprzyjające:  

a. ograniczeniu poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałaniu poszerzaniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. powstawaniu i rozwojowi instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwojowi inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzaniu zainteresowania grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

które będą wymagały wsparcia przez RPO 2014-2020 dla Wielkopolski oraz inne programy operacyjne i 

sektorowe. 

66. Jakie typy beneficjentów preferować? Do jakich grup beneficjentów kierować wsparcie? 

Działania i typy projektów sprzyjające ograniczeniu poziomu wykluczenia społecznego 

oraz przeciwdziałaniu poszerzania się zjawisk wykluczenia społecznego 

Podsumowując, kluczowym problemem społecznym identyfikowanym przez samorządy 

województwa wielkopolskiego jest bezrobocie. JST wskazują również na szereg innych problemów 

społecznych, takich jak: ubóstwo, uzależnienia, ale najczęściej u podłoża tego jest ten sam 

problem – brak pracy lub zarobki niepozwalające na godne życie. Stąd kluczowym kierunkiem 

działania powinno być wspieranie zatrudnialności.  

W planowaniu działań istotne jest uwzględnienie elementów, w odniesieniu do których bezrobocie 

jest konsekwencją (np. brak wykształcenia, nieodpowiednie kompetencji/kwalifikacje) lub 

przyczyną (np. problemy zdrowotne niepozwalające na podjęcie pracy). Drugim istotnym 

elementem jest rozdzielenie działań bezpośrednich, ukierunkowanych na zwalczanie bezrobocia, od 

działań pośrednich, długotrwałych, mających na celu kształtowanie i podnoszenie jakości kapitału 

ludzkiego (rozwiązania, które dadzą efekty w przyszłości).  

W tym kontekście wparcie zatrudnialności musi być pojmowane bardzo szeroko i w odniesieniu do 

wszystkich grup społecznych, nie tylko osób w wieku produkcyjnym. Ponadto wsparcie kierowane 

do poszczególnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym powinno być kompleksowo 

dopasowane do potrzeb tych grup. 

Dzieci i osoby młode (uczące się) 

Decyzje co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej są pierwszym czynnikiem określającym przyszłą 

pozycję młodego człowieka na rynku pracy. Oznacza to, że kluczowe dla późniejszego odnalezienia 
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się na rynku pracy są: wybór odpowiedniej szkoły (o profilu zgodnym z potrzebami i możliwościami 

ucznia) oraz jakość kształcenia. Z jednej strony wspierać zatem należy doradztwo zawodowe na 

poziomie gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Ze względu na duży deficyt takich działań w 

szkołach oraz brak środków finansowych w samorządach (doradztwo zawodowe nie będzie 

priorytetem wobec innych potrzeb w oświacie) warto rozważyć wdrożenie projektu systemowego.  

Doradztwo zawodowe powinno być dodatkowo połączone z kontaktem z pracodawcami. Problemem 

młodych ludzi nie tylko wchodzących na rynek pracy, ale również wybierających kierunek 

kształcenia, jest nieznajomość rynku pracy, specyfiki pracy i pracodawców. Dlatego istotne jest 

wdrażanie działań ułatwiających kontakt z pracodawcami – powinno mieć to miejsce na poziomie 

gimnazjum. Sami przedsiębiorcy najczęściej nie są zbyt chętni do inicjowania współpracy ze 

szkołami. Warto zatem włączyć do proponowanego systemowego projektu związanego z 

doradztwem zawodowym dla gimnazjalistów działania, dzięki którym młodzi ludzie poznają lepiej 

rynek pracy (np. wizyty u przedsiębiorców).  

Z kolei do osób młodych wchodzących na rynek pracy ważne jest skierowanie wsparcia w postaci 

staży i praktyk, dzięki którym będą mogli nabywać, tak istotne dla pracodawców, doświadczenie 

zawodowe. Warto również skierować do takich osób szkolenia, w jaki sposób założyć i prowadzić 

działalność gospodarczą.  

Drugi kierunek wsparcia dotyczy podnoszenia jakości kształcenia, co wiąże się z inwestycjami w 

wyposażenie placówek szkolnych (wszystkich poziomów nauczania), organizacją zajęć 

wyrównawczych dla uczniów, podnoszeniem/zmianą kwalifikacji nauczycieli oraz działaniami 

ukierunkowanymi na dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Szczególnie w 

przypadku szkolnictwa zawodowego istotne jest nadążanie za rynkiem (znajomość nowoczesnych 

technologii, rozwiązań). Wyniki egzaminów zewnętrznych świadczą o niskiej jakości kształcenia w 

wielkopolskich szkołach. Problem ten wymaga jednak dodatkowego pogłębienia – rekomendujemy, 

aby przeprowadzić osobne badanie w tym obszarze. 

W odniesieniu do organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, kwestią, którą podnieśli eksperci na 

panelu, jest niedostępność tych zajęć dla uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły a ze względu na 

brak transportu nie mieliby czym po tych zajęciach wrócić do domu (np. ostatni autobus szkolny 

odjeżdża o 14.30).  

W przypadku wspierania dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, przez 

którą np. nie mają pieniędzy na zakup podręczników czy pomocy naukowych, istotne jest, aby brać 

pod uwagę nie tylko dzieci z rodzin, w których opiekunowie są bezrobotni, ale także tych, w 

których rodzice pracują, ale ich dochody są niskie.  
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Schemat 8.1. Powiązanie problemów i możliwych typów wsparcia w odniesieniu do grupy 

społecznej – dzieci i osoby młode 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

Pracujący biedni (ang. working poor) 

Wszystkie dostępne badania dotyczące biedy i/lub warunków życia pokazują, że to bezrobotni są 

kategorią społeczną w największym stopniu narażoną na ubóstwo. Ostatnie badania (np. Banku 

Światowego) sugerują jednak, że coraz więcej mamy w kraju ubogich pracujących - to jest osób, 

których dochody z pracy są niższe niż linia ubóstwa. Zmienia się także struktura zatrudnienia - 

zwiększa liczba pozycji związanych z pracą pozaetatową, okresową, niskopłatną i niezwiązaną ze 

społecznymi świadczeniami. Jednocześnie, w debatach dotyczących polityki rynku pracy i rozwiązań 

problemu ubóstwa podkreśla się korzyści z promowania 'elastycznych form zatrudnienia' wskazując 

między innymi na to, że niskopłatna i czasowa praca może być dobrym sposobem na podtrzymanie 

motywacji, punktem wyjścia do budowania kwalifikacji przydatnych na rynku pracy czy nawet do 

samozatrudnienia.  

Dopiero od niedawna zwraca się uwagę na zjawisko tzw. working poor, czyli osób, które mimo 

posiadania zatrudnienia, nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich i rodziny. 

Problem ten jest szczególnie widoczny w województwie wielkopolskim, w którym stopa bezrobocia 

jest stosunkowo niska (i ma tendencję spadkową), a zagrożenie ubóstwem wysokie. Przyczyn tego 

zjawiska należy upatrywać w dużej liczbie miejsc pracy niskiej jakości (patrz: moduł 1), gdzie 

zarobki są małe i powodują powstawanie grupy biednych pracujących. Potwierdza to fakt, że na tle 

pozostałych regionów Wielkopolska należy do województw o niskich płacach. Na marginalizację 

dochodową wpływają także inne czynniki, takie jak kwalifikacje zawodowe.  

Dzieci

Problem: 

• nieadekwatny wybór 
ścieżki kształcenia 
po gimnazjum

• brak kontaktu z 
rynkiem pracy, brak 
wiedzy

Problem: 

• brak środków 
finansowych na 
podręczniki szkolne, 
pomoce naukowe, 
zajęcia pozaszkolne

Problem: 

• niska i zróżnicowana 
regionalnie jakość 
kształcenia

• nieadekwatne do 
rynku pracy kierunki 
kształcenia

Wsparcie: 

• Doradztwo 
zawodowe na 
poziomie gimnazjum 
i w szkołach 
ponadgimnazjalnych

• Staże, praktyki, 
wizyty w zakładach 
pracy, spotkania z 
pracodawcami

Wsparcie: 

• Wsparcie materialne

• Zajęcia bezpłatne 
pozaszkolne

Wsparcie: 

• Podnoszenie 
kompetencji kadr

• Zajęcia 
wyrównawcze i dla 
młodych talentów

• Wsparcie 
ukierunkowane na 
dostosowanie 
kierunków 
kształcenia do 
potrzeb rynku pracy

Warunek zewnętrzny:

Konieczność 
zapewnienia dostępu do 
dodatkowych zajęć dla 
wszystkich uczniów 
(transport do domu po 
zakończeniu zajęć). 
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Planując wsparcie w ramach WRPO 2014+ istotne jest zatem aby nie zamykać dostępu do niego 

osobom funkcjonującym na rynku pracy, zwłaszcza zmarginalizowanych dochodowo. Często 

bowiem osoby takie np. nie pracują w swoim wyuczonym zawodzie, mają kwalifikacje 

niedostosowane do potrzeb rynku pracy i wymagają ich podniesienia bądź zmiany 

(przekwalifikowania). Problem wzmacniany jest przez dominację w takiej grupie zawodów prac 

niskiej jakości, co oznacza, że pracując nie nabywa się coraz większego doświadczenia i nie buduje 

swojej konkurencyjności na rynku pracy. Konieczne wydaje się zaplanowanie kompleksowych 

działań mających na celu ograniczenie liczebności ubogich pracujących. Trudno jednak na chwilę 

obecną stwierdzić, jakiego rodzaju działania byłyby najbardziej skuteczne. Potrzeby tej grupy 

społecznej są słabo zdiagnozowane, a na jej sytuację zawodową wpływa wiele czynników 

zewnętrznych (ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja ekonomiczna poszczególnych branż, etc.).  

 

Osoby po 45 roku życia 

Na grupę osób po 45 roku życia należy patrzeć jako na grupę bardzo niejednorodną. Z jednej 

strony w jej szeregi wchodzą osoby w wieku produkcyjnym, które, z racji wydłużenia wieku 

emerytalnego jeszcze stosunkowo długo powinny funkcjonować na rynku pracy. W tej grupie 

wskazać należy dwie podgrupy: osoby pracujące i bezrobotne. Z drugiej strony są osoby w wieku 

poprodukcyjnym, które mają zupełnie inne problemy i potrzeby.  

Działania skierowane do osób po 45 roku życia pracujących powinny być ukierunkowane na 

utrzymanie zatrudnienia. Wsparcie tej grupy nie wymaga dużych nakładów, a efektywność może 

być bardzo wysoka (wyższa niż w przypadku innych grup). Pomoc osobom jeszcze niezwolnionym 

jest mniej kosztowna. Dlatego warto podejmować działania ukierunkowane na podnoszenie 

kwalifikacji lub przekwalifikowanie w połączeniu z doradztwem zawodowym. Doradztwo zawodowe 

dla osób starszych niekoniecznie musiałoby polegać na poszukiwaniu nowej ścieżki zawodowej, ale 

np. na przeanalizowaniu, jak w sposób optymalny ustalić pozycję osoby starszej u obecnego 

pracodawcy (np. zmiana stanowiska, zmniejszenie etatu, zmiana zakresu obowiązków). W świetle 

wyników badań, które wskazują, iż problemem jest stereotypowe postrzeganie starszego 

pracownika jako mało elastycznego, mało twórczego i o przestarzałej wiedzy i doświadczeniu, 

warto wsparcie skierować również do pracodawców, którzy najczęściej nie wiedzą jak postępować 

ze starszymi pracownikami. Doświadczenia pokazują, iż pracodawca mógłby wprowadzić kilka mało 

kosztownych rozwiązań u siebie w firmie, aby z jednej strony ułatwić funkcjonowanie osobom 

starszym, a z drugiej optymalnie wykorzystać ich wiedzę i potencjał (zmiany organizacyjne, ale też 

fizyczne, związene np. z wyposażeniem).  

Istotna jest też profilaktyka zdrowotna. Poczucie zagrożenia utratą pracy może powodować 

problemy zdrowotnymi ze zdrowiem, które z kolei mogą doprowadzić do tego, że osoby 45+ nie 

dotrwają jako osoby aktywne zawodowo do momentu ustawowego przejścia na emeryturę. Stąd 

warto finansować programy zdrowotne skierowane do osób pracujących.  

Planując wsparcie dla osób w wieku 45+ warto mieć na uwadze to, że jest to już inne pokolenie niż 

osoby, które doświadczenia i przyzwyczajenia zdobywały w „starym” systemie politycznym, gdzie 

normą była mało efektywna, ale stabilna praca w stałych godzinach. Obecna grupa 45+ to osoby, 

które potrafią funkcjonować na konkurencyjnym rynku pracy, nie mają tak dużych problemów z 

przekwalifikowaniem się lub zmianą pracy (choć to na pewno nadal jest bariera). Jest to istotna 

wskazówka dla instytucji rynku pracy, aby dopasować działania do specyfiki tej grupy. To, do czego 

instytucje rynku pracy są przyzwyczajone teraz będzie się dezaktualizowało. Przykładem mogą być 

kursy obsługi komputera – nowe pokolenie 45+ nie będzie aż tak zagrożone wykluczeniem 

cyfrowym jak pokolenia wcześniejsze.  
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Generalnie na problem wykluczenia cyfrowego należy spojrzeć trochę inaczej niż tylko jako na 

brak dostępu do szerokopasmowego Internetu i niedostatków technicznych oraz kompetencji w 

zakresie obsługi urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz ich oprogramowania.  

Cyfrowe wykluczenie na podstawowym poziomie dotyczy dostępu do technologii komputerowych i 

sieciowych345. Poziom drugi natomiast obejmuje zdolność do korzystania z dostępnych rozwiązań 

technologicznych i łączącej je infrastruktury sieciowej. W przypadku poziomu pierwszego mówi się 

przede wszystkim o różnicach w dostępie i wykorzystaniu nowych mediów i sieci pomiędzy 

mieszkańcami miast a mieszkańcami wsi, pomiędzy młodym a starszym pokoleniem, pomiędzy 

kobietami a mężczyznami, krajami rozwiniętymi i rozwijającymi, między obszarami biedy i 

zamożności. Ten poziom wykluczenie można, przy aktualnym stanie wyposażenia i rozwoju sieci 

internetowych, uznać za mało istotny i niewymagający wsparcia. Kiedy zjawisko cyfrowego 

wykluczenia staje się mało znaczące na poziomie dostępu do infrastruktury i sprzętu346, to 

wykluczenie cyfrowe zaczyna sprowadzać się przede wszystkim do problemów ze zrozumieniem 

technologii i wykorzystaniem osiągniętego dostępu. O wykluczeniu na tym poziomie możemy 

mówić od momentu, kiedy konsumowanie medialnych treści wcześniej tworzonych przez przemysł 

kulturowy i dystrybuowanych za pomocą mediów elektronicznych z wykorzystaniem modelu 

stworzonego wcześniej na potrzeby świata analogowego zaczęło ustępować nowej filozofii 

komputerów i sieci, polegającej na wciąganiu dotychczasowego konsumenta w tworzenie 

medialnego świata i osiągnięcie przez niego statusu usera (użytkownika, współtwórcy).  

Ten poziom wykluczenia wiąże się z brakiem umiejętności korzystania z dostępnych rozwiązań 

technologicznych (usługi online w bankach, szukanie informacji, załatwianie różnych spraw online, 

zakupy etc.). Można wskazać grupy wykluczone (np. osoby starsze), których umiejętności nie są 

adekwatne do potrzeb. Zachodzące zmiany – przeniesienie niemal wszystkich usług do sieci - 

wymuszają korzystanie z Internetu. 

Schemat 8.2. Trzy poziomy wykluczenia cyfrowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 

 

 
345 Patrz: Badanie Wieś czy globalna wioska? w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury priorytetu Edukacja 

medialna badania. Wersja 1.1 Raportu; Warszawa, grudzień 2012 roku; Zespół autorski: Wojciech Pieniążek, Michał Marciniak. 
346 Aczkolwiek nadal, jak pokazano w diagnozie (rozdz. 1.1.5), niezaspokojone pozostają potrzeby w zakresie komputeryzacji 

szkół, szczególnie gimnazjów oraz placówek znajdujących się na obszarach wiejskich.  
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Pozostaje jeszcze jeden poziom wykluczenia cyfrowego, jakim jest wyłączenie z życia społeczności 

lokalnej ze względu na brak kompetencji komunikacyjnych w sieci. Dotyczy to głównie obszarów 

wiejskich. W przypadku stosunkowo mało liczebnej zbiorowości, zamieszkujących konkretne i 

niezbyt obszerne terytorium, zróżnicowanej zawodowo, pod względem wykształcenia, wiekowo – a 

tak można chyba określić większość współczesnych społeczności wiejskich – czynnikiem 

więziotwórczym może być miejsce zamieszkania i wszystko, co się z tym wiąże: możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury, polityka lokalna, kultura lokalna, itp. 

Można przyjąć, że wokół tych kwestii mogą rozwijać się społeczności obecne w sieci, ale też 

funkcjonujące w lokalnej rzeczywistości. Możliwe jest także powstawanie przenikających się 

społeczności o różnych typach interakcji i więzi. Innymi słowy, potencjał więziotwórczy nowych 

mediów może prowadzić także do wzmocnienia więzi sąsiedzkiej – oczywiście pod warunkiem, że 

członkowie tych lokalnych społeczności posiądą odpowiednie kompetencje komunikacyjne. 

Przeciętny użytkownik w Internecie jest bardziej konsumentem gotowych treści niż ich 

współtwórcą. Cyfrowe techniki komunikacyjne są dla niego bardziej źródłem rozrywki i narzędziem 

porozumiewania się w sferze prywatnej, niż narzędziem, które można wykorzystać do mobilizacji i 

łączenia zasobów społeczności lokalnych, współpracy i porozumiewania się w osiąganiu do 

wspólnych celów. Innymi słowy – nowe media na obszarach wiejskich nie wpływają znacząco na 

budowanie lepszej jakości kapitału społecznego. Aby to zmienić, ważne staje się wspieranie 

kompetencji komunikacyjnych jako czynnika wzmacniania tej więzi - budowania kapitału 

społecznego. Internet jest miejscem tworzenia się różnych wspólnot, ma "wspólnototwórczy" 

charakter i ta jego właściwość może zostać wykorzystana również na rzecz lokalnych więzi. 

Warto zauważyć, że grupa „nowych” osób 45+ jest w tej chwili niedostatecznie zdiagnozowaną. 

Bezrobotni i nieaktywni po 45 roku życia stanowią grupę, której problemy i potrzeby są bardzo 

dobrze zdiagnozowane. Występuje deficyt diagnoz perspektywicznych – badań dotyczących osób, 

które niedługo znajdą się w grupie 45+. Brakuje badań na temat ich słabych i mocnych stron, a 

także zagrożeń i potrzeb. Jest to jeden z rekomendowanych kierunków badań. Aby uzyskać 

całościowy obraz niezbędnych kierunków interwencji w ramach WRPO 2014+, warto przeprowadzić 

badanie potrzeb tej grupy.  

Drugą podgrupą osób w wieku produkcyjnym są osoby bezrobotne. W przypadku tej grupy 

największym problemem jest bezrobocie długotrwałe, z którego najtrudniej jest wejść na rynek 

pracy. Drugim specyficznym utrudnieniem w podjęciu pracy jest ograniczenie związane z opieką 

nad osobami zależnymi (chorzy w rodzinie, starzejący się rodzice). Dlatego takie osoby będą 

pośrednio beneficjentami wszelkich, bardzo potrzebnych, form wsparcia w postaci organizacji 

opieki dziennej dla osób zależnych. 

W przypadku osób długotrwale bezrobotnych istotne jest wsparcie psychologiczne, na co również 

zwróciły uwagę samorządy, planując działania skierowane do tej grupy. Istotne jest także 

likwidowanie barier, które stanowią przyczynę bezrobocia, a nie są jedynie jego skutkiem 

(zaniedbany wygląd, ubytki w uzębieniu, profilaktyka zdrowotna, wsparcie psychologa i doradcy 

zawodowego pełniącego bardziej funkcję asystenta osoby bezrobotnej). Niewątpliwie pożądanymi 

działaniami będą wszelkie kursy i szkolenia podnoszące lub nadające osobom bezrobotnym 

kwalifikacje. Jest to istotne szczególnie w odniesieniu do tych, którzy mieli bardzo długą przerwę w 

pracy lub jej nigdy nie podjęli (są to przeważnie kobiety, które zajmowały się rodziną). 

Podsumowując, w odniesieniu do osób bezrobotnych w wieku 45+ niezbędne są kompleksowe 

programy wsparcia szyte na miarę potrzeb indywidualnych.  

Kolejną omawianą grupą są osoby w wieku poprodukcyjnym, które możemy podzielić na dwie 

główne podgrupy mające zupełnie inne potrzeby. Pierwszą jest grupa osób, która boryka się z 

problemami zdrowotnymi, złą sytuacją finansową i brakiem wsparcia osób trzecich. Do takiej grupy 

konieczne jest kierowanie działań opiekuńczych, a także pomocy materialnej i rzeczowej. Warto 
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wspierać w tym zarówno samorządy (placówki opieki dziennej), jak i lokalne organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób starszych.  

Z kolei do osób starszych, które nie borykają się z tak dużymi problemami zdrowotnymi i 

finansowymi, ale dotyka ich samotność i niska aktywność (problem czasu wolnego), warto kierować 

działania, których celem będzie ich aktywizacja, także obywatelska347. Zatem powinny być to nie 

tylko projekty oferujące osobom starszym udział w działaniach aktywizujących i edukacyjnych, ale 

też wykorzystujących ich potencjał, np. poprzez wolontariat, działania społeczne na rzecz 

społeczności lokalnych. Ponownie odbiorcą bezpośrednim wsparcia powinny być samorządy i 

organizacje pozarządowe.  

Schemat 8.3. Powiązanie problemów i możliwych typów wsparcia w odniesieniu do grupy 

społecznej – osoby 45+. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

                                                 

 

 
347 Oczywiście działania aktywizujące należy kierować do wszystkich osób starszych, niezależnie od ich stanu zdrowia i sytuacji 

ekonomicznej. Zastosowany podział jest podziałem uproszczonym, co ma za zadanie pokazać główne potrzeby poszczególnych 

grup.  

Osoby po 45 roku życia

W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym

Pracujące Bezrobotne

Problemy:

• Zagrożenie zwolnieniem

• Problemy zdrowotne

• Praca na stanowisku 
nieodpowiednim do 
wieku

Problemy:

• Bezrobocie długotrwałe

• Stereotypowe postrzeganie 
starszych pracowników jako 
słabych

• Problemy zdrowotne

• Nieodpowiednie kwalifikacje

W słabej kondycji 
zdrowotnej i ekonomicznej

W dobrej kondycji 
zdrowotnej i ekonomicznej

Problemy:

• Problemy zdrowotne

• Ubóstwo

• Samotność

Problemy:

• Samotność

• Problem czasu 
wolnego

Wsparcie:

Działania wzmacniające ich 
pozycję na rynku pracy:

• Szkolenia i kursy 
podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje

• Działania prozdrowotne

• Doradztwo zawodowe

• Działania edukacyjne 
skierowane do 
przedsiębiorców 
uświadamiające w jaki 
sposób postępować z 
pracownikami starszymi, 
aby jak najlepiej 
wykorzystać ich 
potencjał

Wsparcie:

• Działania bezpośrednio 
ukierunkowane na 
zatrudnienie

• Szkolenia i kursy 
podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje

• Działania prozdrowotne

• Doradztwo zawodowe

• Pośrednictwo pracy

• Wsparcie psychologiczne

Wsparcie:

• Działania 
opiekuńcze, (np. 
placówki opieki 
dziennej)  pomoc 
materialna i 
rzeczowa

• Wspieranie 
lokalnych 
organizacji 
pozarządowych 
oferujących 
wsparcie takim 
osobom

Wsparcie:

• Działania 
aktywizujące, 
włączające osoby 
starsze w życie 
społeczne (np. 
wolontariat lub 
projekty 
aktywizujące i 
edukacyjne, takie 
jak uniwersytet III 
wieku)

• Wspieranie 
lokalnych 
organizacji 
pozarządowych 
działających na 
rzecz takich osób
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Osoby niepełnosprawne  

Problemy, które w największym stopniu dotyczą osób niepełnosprawnych to problemy zdrowotne, 

bezrobocie, w tym długofalowe, a także niesamodzielność. Barierą w skutecznym aktywizowaniu tej 

grupy społecznej jest pułapka świadczeń oraz trudność w aktywizacji, co polega na tym, iż osoby 

niepełnosprawne zdolne do pracy są często na stałe związane z organizacjami, które mają na celu 

ich aktywizację. W związku z tym, że związanie osoby niepełnosprawnej z organizacją stanowi dla 

tejże organizacji korzyść (otrzymuje ona środki finansowe), mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 

osoba niepełnosprawna, mogąca funkcjonować na otwartym rynku pracy przez wiele lat pracuje w 

ramach WTZ lub innej organizacji..  

Grupa osób niepełnosprawnych jest niejednorodna. Mamy do czynienia z osobami mniej lub 

bardziej samodzielnymi lub zależnymi, o różnych niepełnosprawnościach, fizycznych i 

intelektualnych. Każda grupa ma inne potrzeby i potencjał, stąd wsparcie musi być bardzo 

zindywidualizowane. Mocną stroną województwa wielkopolskiego są sprawnie funkcjonujące 

organizacje pozarządowe, również te świadczące wsparcie osobom niepełnosprawnym. Ich potrzeby 

są najlepiej zdiagnozowane właśnie przez te organizacje. Zasadne jest zatem bezpośrednie 

wspieranie tych podmiotów i dystrybucja środków na poziomie lokalnym.  

Problemem jest brak wiedzy wśród pracodawców na temat współpracy z osobą niepełnosprawną i 

organizacji  jej stanowiska pracy, a także obawy, że taki pracownik, ze względu na swoją 

niepełnosprawność czy chorobę, będzie mniej dyspozycyjny czasowo. Ważna jest walka z takimi 

stereotypami i uświadamianie pracodawców w kwestii korzyści płynących z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. Wskazane są projekty skierowane do przedsiębiorców, mające nie tylko 

charakter promocyjny, ale także edukacyjny. W tym przypadku również wsparcie jak najbardziej 

zindywidualizowane i kompleksowe będzie najskuteczniejsze. Promować zatem należałoby projekty 

zakładające pomoc osobie niepełnosprawnej poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 

oraz poprzez wyszukanie i skontaktowanie osoby niepełnosprawnej z konkretnym pracodawcą, 

który również otrzymałby wsparcie doradcze na temat organizacji stanowiska pracy i postępowania 

z nowym pracownikiem. Obie osoby, zarówno niepełnosprawny pracownik, jak i pracodawca 

pozostawaliby przez kilka miesięcy od zatrudnienia pod opieką wyszkolonego asystenta.  

Zdaniem ekspertów wprowadzanie osoby niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy to jeden z 

pożądanych kierunków. Drugi to wspieranie działań ułatwiających pracę takich osób w węższym 

środowisku, jakim są spółdzielnie socjalne oraz warsztaty terapii zajęciowej. Niemniej także tutaj 

istotną kwestią jest kontakt tych podmiotów z wolnym rynkiem, poprzez świadczenie usług lub 

sprzedaż wytwarzanych produktów.  
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Schemat 8.4. Powiązanie problemów i możliwych typów wsparcia w odniesieniu do grupy 

społecznej – osoby niepełnosprawne. 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Osoby mieszkające na wsi 

Osoby mieszkające na wsi, według ekspertów, powinni być traktowane jako oddzielna grupa 

zagrożona wykluczeniem społecznym - w różnych jego wymiarach. Głównym problemem dla osób 

mieszkających na wsi jest trudny dostęp do rynku pracy spowodowany brakiem miejsc pracy na 

miejscu oraz małą mobilnością wewnętrzną mieszkańców. Ponadto procesy zachodzące na 

obszarach wiejskich wzmacniają tę niemobilność, a przez to wzmacniają wszystkie niemal typy 

wykluczenia społecznego. Migracja młodych osób ze wsi do miast powoduje, że starsze pokolenie 

zostaje jeszcze bardziej odcięte od nowości technologicznych, których transferem są zazwyczaj 

młodzi, a także odizolowane w sposób dosłowny, kiedy brak jest samochodu lub pieniędzy na 

przejazdy. Szansą dla rozwoju obszarów wiejskich jest, zważywszy na ograniczone środki 

finansowe i wielkie potrzeby, wspieranie działań, które w jak największym stopniu wykorzystają 

lokalny potencjał. W ramach nowej perspektywy finansowej na poziomie dokumentów unijnych 

oraz w projekcie Umowy Partnerstwa przewidziano możliwość zastosowania instrumentu, jakim jest 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który umożliwiłby dystrybucje wsparcia w 

sposób kompleksowy i planowy z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnych. Takie 

Osoby niepełnosprawne

Problemy:

• Bezrobocie 

• Problemy zdrowotne

• Niesamodzielność

• Mała mobilność

• Niskie/ niedopasowane  kwalifikacje

• Ubóstwo

Zdolni do pracy na 
konkurencyjnym rynku pracy

Niezdolni do pracy na 
konkurencyjnym rynku pracy

Wsparcie:

• Programy zdrowotne, rehabilitacja

• Szkolenia i kursy podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje

• Doradztwo zawodowe

• Pośrednictwo pracy (asystent)

• Działania umożliwiające zdobycie 
doświadczenia zawodowego, a 
jednocześnie łamiące stereotypy np. 
staże, subsydiowane zatrudnienie, 
zatrudnienie asystenta

• Działania edukacyjne skierowane do 
przedsiębiorców uświadamiające w jaki 
sposób postępować z ON

• Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

Wsparcie:

• Programy zdrowotne, 
rehabilitacja

• Szkolenia i kursy 
podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje

• Subsydiowane 
zatrudnienie, zwłaszcza w 
spółdzielniach 

• Dotacje na zakładanie 
spółdzielni socjalnych

• Wspieranie organizacji 
pozarządowych 
współpracujących z ON
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rozwiązania umożliwia też priorytet inwestycyjny 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dzięki włączaniu 

się w definiowanie i rozwiązywanie problemów występujących w najbliższym środowisku 

zaangażowani w sprawy lokalne mieszkańcy i organizacje pozarządowe stanowią cenny kapitał. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby tworzenie przez samorządy lokalne indywidualnych 

kompleksowych planów rozwoju poszczególnych gmin. Rekomendowaną formą dystrybucji środków 

będą otwarte konkursy.  

Schemat 8.5. Powiązanie problemów i możliwych typów wsparcia w odniesieniu do grupy 

społecznej – osoby mieszkające na wsi. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Byli więźniowie 

Samorządy wskazały na grupę byłych więźniów jako silnie zagrożoną wykluczeniem, mającą 

specyficzne potrzeby, a także na tle innych grup niezbyt liczną. Jest to grupa kompleksowo 

zagrożona marginalizacją, a jednocześnie jest to jedyna kategoria, której zachowania są 

nieakceptowalne społecznie. Pierwszym krokiem powinno być zatem ułatwienie tym osobom 

powrotu do społeczeństwa. Znalezienie pracy czy podniesienie kwalifikacji będzie działaniem 

niewystarczającym w sytuacji, kiedy pracodawca nie będzie chciał zatrudnić takiej osoby. Dlatego 

pozytywnie należy ocenić kompleksowość planów tych samorządów, które chcą wspierać byłych 

Osoby mieszkające na wsi

Problemy:

• Bezrobocie 

• Mała mobilność 

• Trudny dostęp do kultury, 
służby zdrowia etc. 

• Ubóstwo

Wsparcie:

• Projekty inwestycyjne

• Kompleksowa rewitalizacja

• Realizacja projektów 
wykorzystujących lokalny 
potencjał (turystyka, 
ekologia, OZE) zgodnie z 
planami rozwoju 
poszczególnych gmin

• Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
poza rolnictwem

• Doradztwo i pośrednictwo 
zawodowe

• Szkolenia i kursy podnoszące 
lub zmieniające kwalifikacje

• Staże

• Wspieranie lokalnych 
organizacji pozarządowych
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więźniów poprzez: wsparcie psychologiczne (ze względu na powszechny problem z uzależnieniami), 

podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, doradztwo i pośrednictwo pracy. W skutecznym 

wejściu na rynek pracy pomoże tym osobom towarzyszenie im w tym procesie, a nie tylko 

wyposażenie w wyższe kwalifikacje.  

Schemat 8.6. Powiązanie problemów i możliwych typów wsparcia w odniesieniu do grupy 

społecznej – byli więźniowie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Osoby odmiennego pochodzenia etnicznego 

Osoby odmiennego pochodzenia etnicznego czy odmiennej narodowości nie są w województwie 

wielkopolskim grupą istotnie zagrożoną wykluczeniem społecznym. Dzieje się tak ze względu na 

bliskość granicy zachodniej – Polska jest zazwyczaj dla takich osób jedynie krajem tranzytowym. 

Zdaniem ekspertów, jedyny problem, który może być istotny, to segregacja w szkołach. 

Zagadnienie to nie jest w wystarczającym stopniu zdiagnozowane dlatego można je rekomendować 

jako temat odrębnego badania.  

Kobiety 

Zdaniem uczestników paneli ekspertów nie jest zasadne, aby diagnozować kobiety jako oddzielną 

grupę defaworyzowaną i pod ich kątem dedykować wsparcie czy też różnicować formy wsparcia. 

Należy ukierunkować wsparcie na rozwiązanie problemów społecznych z uwzględnieniem specyfiki 

odbiorców wsparcia. Zagrożone wykluczeniem, jak pokazują statystyki, w większym stopniu są 

Byli więźniowie

Problemy:

• Bezrobocie 

• Uzależnienia

• Ubóstwo

• Niskie kwalifikacje

• Konflikty z prawem

• Ostracyzm społeczny

• Uprzedzenia pracodawców

Wsparcie:

• Wsparcie psychologiczne

• Szkolenia i kursy podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje

• Doradztwo zawodowe

• Pośrednictwo pracy (asystent)

• Wsparcie zawierające możliwość 
zdobycia doświadczenia 
zawodowego.

• Działania edukacyjne skierowane 
do przedsiębiorców

• Wsparcie organizacji 
pozarządowych współpracujących 
z tymi osobami
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kobiety niż mężczyźni. Dlatego kluczowe nie jest zróżnicowanie typów projektów w zależności od 

płci (kursy i szkolenia, doradztwo zawodowe, staże i praktyki będą tak samo dobrymi metodami 

sprzyjającymi wzrostowi zatrudnialności zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn). Istotne jest 

natomiast, aby planując działania zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby obu grup. Patrząc od 

strony podaży pracy (gotowości do podejmowania pracy zawodowej przy określonym poziomie 

płac), decyzje kobiet o pracy zawodowej są silnie warunkowane przez skalę obowiązków 

domowych, w tym związanych z urodzeniem i wychowywaniem dzieci oraz opieką nad innymi 

osobami zależnymi.  

Dlatego kluczowe są następujące rozwiązania: 

 rozwój sieci placówek żłobkowych, przedszkolnych oraz dziennej opieki nad osobami 

zależnymi (starsi, niepełnosprawni), 

 zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych kobiet (ale również i mężczyzn) 

podczas przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych, 

 promowanie elastycznych form pracy (elastyczne godzin zatrudnienia, elastyczne form 

zatrudnienia, możliwość pracy zdalnej). 

Innym negatywnym zjawiskiem, świadczącym o dyskryminacji kobiet na rynku pracy, jest ich 

mniejszy udział w zawodach uznawanych stereotypowo za „męskie” oraz mniejszy udział kobiet na 

kierunkach kształcenia matematycznych i technicznych. Stąd w obszarze edukacji warto: 

 wspierać udział kobiet we wszelkich kierunkach kształcenia, a szczególnie w tych 

obszarach, które dawniej były uznawane stereotypowo za „męskie”. 

Schemat 8.7. Powiązanie problemów i możliwych typów wsparcia w odniesieniu do grupy 

społecznej – kobiety. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kobiety

Problemy specyficzne dla kobiet:

• Skala obowiązków domowych, w tym 
związanych z urodzeniem i 
wychowywaniem dzieci oraz opieką nad 
innymi osobami zależnymi

• Mniejszy udział kobiet na kierunkach 
kształcenia matematycznych i 
technicznych 

• Niski udział kobiet w zawodach 
uznawanych stereotypowo za „męskie”

Wsparcie:

• Rozwój sieci placówek żłobkowych, 
przedszkolnych oraz dziennej opieki 
nad osobami zależnymi (starsi, 
niepełnosprawni),

• Zapobieganie dezaktualizacji 
kwalifikacji zawodowych kobiet (ale 
również i mężczyzn) podczas przerwy 
wynikającej z pełnienia obowiązków 
rodzinnych,

• Promowanie elastycznych form pracy

• Wspieranie udziału kobiet we wszelkich 
kierunkach kształcenia
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Podsumowanie 

Analiza pożądanych kierunków wsparcia różnych grup zagrożonych wykluczeniem wskazuje na 

potrzebę kompleksowych i długofalowych działań, w realizację których zaangażowane będą różne 

podmioty. Z jednej strony powinny być to urzędy pracy, które są wyposażone w najbardziej 

skuteczne narzędzia, mają największy potencjał we wdrażaniu działań wspierających 

zatrudnialność, a ponadto wiedzą, jak zaktywizować tych, którzy stanowią najtrudniejszą grupę. Z 

drugiej strony powinny to być OPS-y oraz PCPR-y, które mają dobrze zdiagnozowane najbardziej 

palące problemy na ich terenie. Z trzeciej strony niezmiernie ważne jest włączenie w projekty 

organizacji pozarządowych, które już działają na terenie gmin i powiatów i najlepiej znają 

indywidualne problemy oraz potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem. Rekomendowane jest 

wpieranie projektów partnerskich i kompleksowo odpowiadających na zdiagnozowane problemy.  

Analiza efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w województwie 

wielkopolskim jest najniższa tam, gdzie mamy do czynienia z kumulacją negatywnych zjawisk 

(wysokim bezrobociem, ubóstwem, etc.). Zdaniem ekspertów, przyczyna takiej sytuacji jest 

prozaiczna – łatwiej pracuje się z tymi, którzy są w lepszej sytuacji. Wysiłki są skuteczniejsze tam, 

gdzie jest najprościej. Efektywność zatrudnieniowa na terenach charakteryzujących się największą 

liczbą problemów jest najniższa, ponieważ trudno trafić tam z dobrymi rozwiązaniami. Związane 

jest to także z problemem niedopasowania wsparcia do problemów na konkretnym obszarze. 

Ryzyko jest tam bardzo duże, a realizując tam projekty nie można zakładać wysokiej efektywności 

zatrudnieniowej. Automatycznie takie projekty rzadziej otrzymają dofinansowanie. 

Rekomendujemy zatem, aby w przypadku projektów realizowanych na obszarach szczególnie 

„trudnych” ocena spodziewanej efektywności zatrudnieniowej nie była jedynym kryterium.  

W kolejnym okresie programowania warto wykorzystać potencjał, jaki ma prężnie działający 

wielkopolski ROPS, który nie tylko realizuje wiele wartościowych projektów, ale też ma, poprzez 

prowadzone badania, dobrze zdiagnozowaną sytuację w regionie. W obszarze ekonomii społecznej 

należy wykorzystać już istniejący wysoki potencjał regionu (obecność OWES-ów i CES-ów, które 

powinny być włączone w dystrybucję środków). 

Jednocześnie nie można zapomnieć, iż dla skutecznej polityki społecznej bardzo ważne jest jej 

powiązanie z rynkiem pracy, stąd tak ważna jest analiza danych oraz wyników badań m.in. 

diagnostycznych prowadzonych przez WUP w Poznaniu (m.in. poprzez Obserwatorium Rynku 

Pracy). 
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Schemat 8.8. Projekty partnerskie – zaangażowane podmioty. 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Działania i typy projektów sprzyjające rozwojowi instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego 

Samorządy, jeśli już wspierają organizacje pozarządowe funkcjonujące na ich terenie, robią to 

przekazując środki finansowe osobom chcącym założyć taką organizację. Znacznie rzadziej takim 

osobom świadczona jest pomoc merytoryczna, tj. w zakresie tego, jak założyć organizację 

pozarządową (doradztwo, pomoc administracyjna). W drugiej kolejności wspierany jest rozwój 

wolontariatu (przykładowe projekty: założenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowego 

Centrum Wolontariatu, udział w programie Działaj Lokalnie). Mniej więcej co trzeci samorząd 

włącza się we wspólne przedsięwzięcia i projekty partnerskie. Rzadko samorządy pełnią rolę 

podmiotu gromadzącego informacje o NGO, działających na ich terenie oraz promującego ich 

działalność. To co robią JST na rzecz wspierania trzeciego sektora nie odpowiada jednak w pełni 

temu, jakie, wg samorządów, są potrzeby. Samorządy pomagają głównie przy założeniu 

organizacji, podczas gdy najbardziej wsparcia potrzebują już istniejące podmioty. Kolejnym 

problemem jest niedostateczne wsparcie marketingowo-promocyjne. Przeznaczenie środków na 

założenie fundacji lub stowarzyszenia jest istotne, ale nie najważniejsze. Widać, że głównym 

problemem jest utrzymanie ciągłości działania NGO. Głównym kierunkiem wspierania NGO przez 

samorządy powinna być pomoc finansowa, ale nie na rozpoczęcie działalności, ale na utrzymanie 

już istniejących organizacji. 

Opinie samorządów są spójne z oceną aktywności obywatelskiej województwa przedstawioną w 

module 2. Diagnoza aktywności obywatelskiej, gdzie stwierdzono, że biorąc pod uwagę dane 

statystyczne (np. odsetek osób zrzeszonych w organizacjach), ocena ta jest wysoka. Tak więc nie 

samo zachęcenie (w tym finansowe) osób do zakładania organizacji pozarządowych jest ważnym 

elementem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, ale działania ukierunkowane na 

utrzymanie już istniejących podmiotów. Do tej grupy też odnosi się drugi co do liczby wskazań 

kierunek wsparcia: ponad połowa samorządów wskazała na potrzebę realizacji szkoleń, w jaki 

sposób prowadzić NGO lub pozyskiwać środki na prowadzenie projektów. W kontekście tego, że w 

kolejnym roku powinny być uruchomione nowe środki unijne (także dla trzeciego sektora) oraz to, 

że kwestie administracyjno-podatkowe nie są obszarem, w którym organizacje pozarządowe są 

projekty 
partnerskie 

ROPS 

samorządy 

urzędy pracy 

OPSy 

WUP 

organizacje 
pozarządowe 

OWESy/ CESy 

PCPRy 
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szczególnie silne – taki kierunek wsparcia jest słuszny. Elementem szkoleń mogło by też być 

rozliczanie projektów ze środków unijnych, z których skorzystają organizacje.  

Co drugi samorząd chciałby wspierać realizację wspólnych przedsięwzięć - projektów partnerskich.  

Na kolejnych miejscach znajdują się potrzeby osób, chcących założyć stowarzyszenie lub fundację. 

Do nich powinny być skierowane szkolenia, dotyczące sposobu zakładania organizacji lub 

pozyskiwania środków na założenie, a także im powinny być przekazywane środki finansowe na jej 

założenie.  

Większość samorządów podpisała w latach 2007-2013 umowy z organizacjami pożytku publicznego 

na realizację zadań publicznych (prawie 80%). Zazwyczaj było to nie więcej niż 10 umów, ale są 

samorządy, gdzie ta liczba wyniosła więcej. Biorąc pod uwagę wskazaną w badaniu ilościowym 

potrzebę szkoleń dla osób prowadzących fundację lub stowarzyszenie, warto wyodrębnić w tej 

grupie organizacje realizujące zadania na zlecenie JST i dedykowanie im szkoleń podnoszących 

jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych. 

Mniej więcej co trzeci samorząd wskazał na potrzebę realizacji działań informacyjno-promocyjnych 

oraz wsparcia w prowadzeniu działalności odpłatnej, gospodarczej lub przedsiębiorstwa 

społecznego.  

Kolejnym kierunkiem wsparcia powinien być rozwój wolontariatu, który w diagnozie przedstawionej 

w rozdziale 2 był wskazany jako słaba strona regionu.  

Podsumowując, działania wspomagające rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

współfinansowane ze środków WRPO 2014+ powinny obejmować przede wszystkim: 

 Wsparcie już istniejących organizacji pozarządowych (pomoc finansowa, ale też wsparcie 

merytoryczne, w postaci szkoleń administracyjno-podatkowych oraz w zakresie 

pozyskiwania środków na działalność oraz w zakresie wsparcia w prowadzeniu działalności 

odpłatnej, gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego, w tym np. pomoc prawna), 

 Realizację wspólnych projektów samorządów i organizacji pozarządowych,  

 Wsparcie osób chcących założyć NGO (przede wszystkim merytoryczne w postaci szkoleń, 

ale też pomoc finansowa), 

 Wsparcie rozwoju wolontariatu (warto rozważyć realizację projektu systemowego 

skierowanego do starostw polegającego na kompleksowym wsparciu wolontariatu w 

powiatach poprzez założenie i finansowanie jednostki temu dedykowanej, na kształt 

centrum wolontariatu). 

Obecność instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest pożądana na obszarach, gdzie nie radzi 

sobie samorząd. Jednym z takich obszarów jest starzenie się społeczeństwa czy istnienie osób 

zależnych. Samorządy nigdy nie zajmowały się tymi obszarami i ich działania nie będą efektywne. 

Dlatego zalecane jest przekazanie tych obszarów III sektorowi. Są to zadania wymagające dużych 

kompetencji. Rozwiązanie tych problemów jest w zasięgu organizacji społecznych, społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Wskazane jest też wspieranie partnerskich projektów samorządów i organizacji pozarządowych. 

Widocznym zagrożeniem w tym obszarze jest słabe rozpoznanie organizacji III sektora oraz słaba 

wymiana informacji na linii organizacje – samorządy. Problemem, który jest widoczny w obecnej 

perspektywie finansowej, jest funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które powstały wyłącznie 

po to, aby korzystać ze środków unijnych. Nie należy oczywiście kwestionować skuteczności i 

korzyści społecznych projektów realizowanych przez takie podmioty, ale należy mieć na uwadze 

trwałość efektów. Aby realizowane działania nie były fasadowe, należy stworzyć odpowiednie 

kryteria dostępu do konkursów, np. działanie dłużej niż rok, kwity dokonań, przedstawienie 

rozliczenia, przedstawienie statutu.  
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Działania i typy projektów sprzyjające rozwojowi inicjatyw w zakresie ekonomii 

społecznej i pobudzaniu zainteresowania grup docelowych ofertą instytucji 

funkcjonujących w tym obszarze 

Głównym problemem, z jakim borykają się podmioty ekonomii społecznej wg deklaracji 

samorządów są kwestie finansowe. Na kolejnym miejscu są niewystarczające przygotowanie i 

kompetencje osób bezrobotnych do prowadzenia działalności oraz zbyt mało chętnych osób do 

pracy w PES. Problemem jest także niewystarczająca liczba osób lub podmiotów, które mogłyby 

pomóc założycielom PES przy kwestiach administracyjnych, księgowych. Mniejszym, ale jednak 

widocznym problemem jest słaba promocja usług oferowanych przez PES, a co za tym idzie – mało 

klientów na oferowane przez nie usługi. Co dziesiąty samorząd uważa, że problem tkwi wewnątrz 

PES – barierą jest niewystarczające zaangażowanie osób zrzeszonych w PES. Na ostatnim miejscu 

znalazł się problem niezrozumienia ze strony różnych urzędów, jaka jest specyfika funkcjonowania 

takich podmiotów.  

To, że podmioty ekonomii społecznej wymagają pomocy widać po odpowiedziach samorządów na 

pytanie, czy i w jaki sposób wspierają działalność podmiotów funkcjonujących na ich terenie. 

Jedynie 21% JST, na terenie których działają PES zadeklarowało, że nie podejmuje żadnych 

szczególnych działań. Co drugi samorząd wspiera te podmioty udzielając dotacji, niewiele mniej 

udziela wsparcia rzeczowego, w postaci np. udostępnienia sali na spotkania, użycza telefonu, faksu. 

Prawie 40% udostępnia lokal, budynek lub działkę pod działalność, a 37% współpracuje przy 

realizacji wspólnych przedsięwzięć, projektów partnerskich. Co czwarty samorząd kieruje działania 

do osób, chcących założyć PES - udziela wsparcia merytorycznego, w jaki sposób założyć PES lub 

pozyskać środki na założenie, a 13% przygotowuje osoby bezrobotne do założenia/ przystąpienia/ 

zatrudnienia w PES.  

Analizując odpowiedzi na te dwa pytania: o problemy, z którymi borykają się PES oraz zakres 

wsparcia ze strony samorządów widać, iż podmioty te potrzebują wszechstronnego wsparcia. 

Rekomendować zatem należy, aby w kolejnym okresie programowania środki z WRPO 2014+ 

przeznaczone były na działania skierowane zarówno do samych podmiotów ekonomii społecznej, 

ale też ich otoczenia.  

Wykres 8.4. Pożądane typy działań w obszarze ekonomii społecznej. 

 

Źródło: badanie CAWI wśród wszystkich JST na poziomie powiatów i gmin. 

42% 

38% 

28% 

23% 

19% 

13% 

11% 

Wsparcie finansowe na utrzymanie PES

Wsparcie finansowe na założenie PES

Wsparcie w prowadzeniu działalności

Przygotowanie osób bezrobotnych do
założenia/przystąpienia/zatrudnienia w PES

Szkolenia, w jaki sposób założyć PES lub pozyskać środki na
założenie

Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych odnośnie
ekonomii społecznej wśród ogółu mieszkańców

Wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć, projektów
partnerskich



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 373 

W pierwszej kolejności wsparcie finansowe powinno być przeznaczone na rozpoczęcie działania 

PES, jak również na jego późniejsze funkcjonowanie (z wywiadów pogłębionych wynika, że 

krytyczne nie jest samo powstanie PES, ale jego późniejsze utrzymanie). Wsparcie finansowe 

zostało wskazane przez samorządy jako główna potrzeba w obszarze ekonomii społecznej. Kwestią 

kluczową jest upadalność podmiotów ekonomii społecznej po zakończeniu dofinansowania. Istotne 

jest, aby nie tworzyć nowych podmiotów, ale wspierać te, które już działają. Dobrze działającym 

podmiotom należy udzielić wsparcia systemowego, tak aby miały szansę zaistnieć na 

konkurencyjnym rynku.  

W drugiej kolejności wsparcie ukierunkowane na przygotowanie osób prowadzących PES – działania 

szkoleniowe, ale też np. wizyty studyjne w PES, które odniosły sukces. Warto zwrócić uwagę, iż 

problem niewystarczającego przygotowania osób bezrobotnych do prowadzenia działalności jest 

wymieniany na drugim miejscu wśród problemów, z jakimi borykają się PES. Jednocześnie jednak 

tylko 13% (ostatnie miejsce wśród wskazań) podejmuje działania, by to zmienić. Widać zatem, iż 

mamy do czynienia z luką – problem nie jest rozwiązywany w wystarczającym stopniu. Istotne jest 

przygotowanie osób do założenia działalności, ale równie ważne jest podnoszenie kompetencji 

osób, które już działają w PES – w zakresie księgowości, zarządzania, marketingu, promocji. 

Kolejnym kierunkiem wsparcia powinny być działania informacyjno-promocyjne skierowane do 

ogółu mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców (np. zlecających podwykonawstwo), ale też 

urzędników. Problemem bowiem jest niedostateczna wiedza na temat tego, czym są i jak 

funkcjonują PES, jakie przynoszą korzyści i dlaczego warto z nimi współpracować. Przekłada się to 

na małą liczbę klientów PES i ich niską konkurencyjność. W odniesieniu do bariery, jaką jest 

niezrozumienie ze strony różnych urzędów (niewielka liczba wskazań – 7% - ale jednak), warto 

rozważyć realizację projektu systemowego, który wyposażałby urzędników w całym województwie 

w odpowiednią wiedzę (dotyczy samorządów, urzędów skarbowych).  

Schemat 8.9. Działania rekomendowane do realizacji w ramach WRPO 2014+ ukierunkowane na 

rozwój inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rekomenduje się promowanie tych, którzy wykorzystują klauzulę społeczną. JST na poziomie gmin 

nie będą wspierać PES-ów, jeśli nie zostaną do tego zobligowane. W Wielkopolsce rozwiązania 

dotyczące ekonomii społecznej są sensowne i usystematyzowane. Rozwiązaniem jest bezpośrednie 

zachęcanie samorządów do wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. W wywiadach pogłębionych 

wskazywano też na problem upadalności podmiotów ekonomii społecznej ze względu na źle 

wybrany kierunek działalności. Zdaniem ekspertów ważne jest dobre zdiagnozowanie lokalnego 

rynku i wybór niszy w tych dziedzinach, które już są zagospodarowane, ale z silnym naciskiem na 

to, co jest teraz w modzie, np. usługi ogrodnicze, ale tylko z wykorzystaniem naturalnych 

nawozów. Być może warto promować ekonomię społeczną inną niż usługi sprzątające, np. opiekę 

nad dziećmi. Ekonomia społeczna w Wielkopolsce musi być bardziej powiązana z potrzebami. 

Ekonomia społeczna dobrze rozwinęłaby się w sektorze usług społecznych dobra ogólnego. 

 

64. Jakie, na podstawie rezultatów badania z modułów 1 i 2, wyznaczyć pola interwencji w WRPO 2014+ dla 

Wielkopolski, aby zrealizować cele zawarte w Strategii Europa 2020 i SRWW w odniesieniu do włączenia 

społecznego? 

Strategia Europa 2020 stawia nas przed następującymi wyzwaniami związanymi z włączeniem 
społecznym, które jednocześnie odzwierciedlają główne potrzeby regionu: 

 Zwiększenie stopy zatrudnienia, 
 Ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną, 
 Ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa. 

Jednocześnie strategia rozwija te elementy - rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza 

konieczność podejmowania działań w zakresie: 

a. zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia, 

b. inwestowania w kwalifikacje,  

c. zwalczania ubóstwa oraz modernizowania rynków pracy,  

d. tworzenia systemów szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i 

radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne społeczeństwo.  

Główne problemy społeczne wskazane przez samorządy stanowią bezpośrednie bariery dla 

osiągnięcia celów Strategii Europa 2020. 

Poniżej przedstawiono powiązanie kluczowych problemów społecznych, które stanowią barierę dla 

osiągnięcia poszczególnych celów Strategii Europa 2020 i pożądane działania, które pozwolą na 

zmniejszenie tych barier.  
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Schemat 8.10. Powiązanie kluczowych problemów, celów Strategii Europa 2020 i 

pożądanych działań.  

 

Problem Cel Strategii EU 2020 Pożądane działania 

Bezrobocie, w tym 
długotrwałe 

Zwiększenie stopy 
zatrudnienia 

Ograniczenie liczby 
Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy 
ubóstwa 

Inwestowanie w kwalifikacje (kursy, 
szkolenia) dla bezrobotnych  

Inwestowanie w kwalifikacje (kursy, 
szkolenia) dla pracowników zagrożonych 
wykluczeniem  

Wsparcie w wejściu na rynek pracy i 
tworzenie nowych miejsc pracy 

Wsparcie psychologiczne dla osób 
długotrwale bezrobotnych 

Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb 
rynku pracy 

Wsparcie zawierające możliwość 
zdobycia doświadczenia zawodowego 

Wpieranie w obszarze ekonomii 
społecznej 

Stosowanie elastycznych form 
zatrudnieniaIinwestycje w infrastrukturę 
wczesno edukacyjną (żłobki, nianie, 
OWP) oraz opiekę nad osobami 
zależnymi  

Niskie kwalifikacje, 
niskie wykształcenie, 
kwalifikacje 
niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy 

Zwiększenie stopy 
zatrudnienia 

Ograniczenie liczby osób 
przedwcześnie kończących 
naukę szkolną 

Inwestowanie w kwalifikacje (kursy, 
szkolenia) 

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
(w tym szkolnictwo zawodowe) 

Wsparcie zawierające możliwość 
zdobycia doświadczenia zawodowego 

Wykluczenie cyfrowe 
związane z brakiem 
umiejętności obsługi 
komputera oraz 
niedostatecznym 
dostępem do 
technologii 
telekomunikacyjnych  

Zwiększenie stopy 
zatrudnienia 

Inwestowanie w kwalifikacje (kursy, 
szkolenia) w zakresie obsługi komputera i 
internetu 

Inwestowanie w sprzęt komputerowy i 
sieci szerokopasmowe 

Wsparcie organizacji trzeciego sektora 
działających na rzecz osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(osoby starsze, dzieci) 
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 Źródło: opracowanie własne. 

 

67. W jakim stopniu, stosowane w realizowanym obecnie WRPO rodzaje działań i typy projektów są adekwatne 

do celów Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? Czy zasadne jest 

przeniesienie i stosowanie ich przez RPO 2014-2020 dla Wielkopolski? Czy należałoby z niektórych z nich 

zrezygnować? Jeśli tak, to z których i dlaczego? Czy należałoby zaproponować nowe rodzaje działań, typy 

projektów? Jeśli tak, to jakie? 

Samorządy chcą skupić się głównie na realizacji tradycyjnych form wsparcia, tj. szkoleń, 

warsztatów oraz staży i praktyk, czyli form wsparcia, mających za zadanie przygotowanie do 

poszukiwania pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego. W mniejszym stopniu środki 

ukierunkowane będą na bezpośrednią pomoc w wejściu na rynek pracy, tj. udzielanie dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. W bardzo niewielkim stopniu działania te powiązane będą z 

wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej (dotacje na założenie spółdzielni socjalnej lub 

przystąpienie do istniejącej spółdzielni). 

Niska mobilność 
wewnętrzna 
mieszkańców  

Zwiększenie stopy 
zatrudnienia 

Ograniczenie liczby osób 
przedwcześnie kończących 
naukę szkolną 

Inwestycje w infrastrukturę 
transportową, w tym w transport 
zbiorowy 

Dofinansowanie kosztów dojazdów jako 
element szerszego wsparcia przy 
poszukiwaniu pracy i na pierwszym etapie 
pracy 

Stosowanie elastycznych form 
zatrudnienia (praca zdalna) 

Dodatki relokacyjne 

Ubóstwo 

Ograniczenie liczby 
Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy 
ubóstwa  

Ograniczenie liczby osób 
przedwcześnie kończących 
naukę szkolną 

Pomoc społeczna,działania opiekuńcze, 
pomoc materialna i rzeczowa  

Wpieranie w obszarze ekonomii 
społecznej 

Problemy zdrowotne 

Niepełnosprawność 

Zwiększenie stopy 
zatrudnienia 

Ograniczenie liczby 
Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy 
ubóstwa 

Programy zdrowotne dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, jako czynnik istotny 
przy wejściu/ powrocie na rynek pracy 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną (w tym w sprzęt 
specjalistyczny) 

Inwestycje w infrastrukturę transportową 
uwzględniająca likwidację barier 
architektonicznych 

Wsparcie organizacji trzeciego sektora 
działających na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych  

Uzależnienia 

Zwiększenie stopy 
zatrudnienia 

Ograniczenie liczby 
Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy 
ubóstwa 

Wsparcie psychologiczne jako element 
szerszego wsparcia przy wejściu/ 
powrocie na rynek pracy 

Wsparcie otoczenia osoby uzależnionej 
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Należy jednak zweryfikować zamierzenia samorządów w kontekście reformy instytucji rynku 

pracy. System wspierania tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym (w ramach działania PUP) 

będzie skorelowany z reformą instytucji rynku pracy oraz stymulowany wskaźnikiem (na chwilę 

obecną w ramach EFS Wielkopolska będzie miała do utworzenia 1645 miejsc pracy w ramach PES). 

Na działania planowane na poziomie regionalnym zgodne z Krajowym Programem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej potrzeba w chwili obecnej co najmniej ok. 103 mln zł, z czego ok. 49,3 mln zł 

na samo utworzenie wspomnianych powyżej 1645 miejsc pracy, pozostałe zaś środki na działania 

edukacyjne, sieciujące, wspierające przedsiębiorstwa społeczne – opisane w kartach przedsięwzięć 

strategicznych RPRES. Ponadto należy pamiętać, że nie tylko samorządy lokalne są potencjalnymi 

beneficjentami w zakresie rozwoju ekonomii społecznej – istotnymi graczami są również 

organizacje pozarządowe.  

Niewielka liczba samorządów wskazała na zamiar realizacji projektów w zakresie doradztwa 

zawodowego dla ludzi młodych, wskazując inne grupy jako odbiorców takich działań. Jest to 

zjawisko niepokojące, biorąc pod uwagę wyniki innych badań oraz wywiadów pogłębionych, z 

których wynika, iż już w gimnazjum są podejmowane decyzje młodzieży w zakresie planowania i 

kierowania dalszą karierą szkolną i zawodową. Tam właśnie powinni być w pierwszej kolejności 

powoływani doradcy zawodowi. Jednocześnie orientacja i poradnictwo zawodowe są istotnym 

problemem systemu oświatowego – brak jest profesjonalnych doradców zawodowych w szkołach, 

najczęściej takie obowiązki są powierzane pedagogom lub psychologom szkolnym.348 Dostęp do 

doradztwa zawodowego nie jest wystarczający. Przede wszystkim konieczne jest zwiększenie 

dostępności poradnictwa zawodowego na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wraz 

z rozszerzeniem oferty usług doradczych w celu zaspokojenia potrzeb uczniów. Wprowadzenie 

takiego rozwiązania wymaga przede wszystkim zwiększenia środków finansowych na ten cel. 

Dostęp do doradztwa zawodowego dla uczniów zagrożonych marginalizacją jest szczególnie istotny, 

ze względu na zdiagnozowane utrudnienia, tj. brak wsparcia rodziców, ich niskie kompetencje 

(brak orientacji w ofercie szkół wyższego szczebla, brak znajomości rynku pracy), oraz obniżoną 

samoocenę dzieci i gorszą umiejętność oceny własnych możliwości. Mimo deklaracji samorządów 

świadczących o niewielkim zainteresowaniu tego rodzaju wsparciem, warto umieścić je w WRPO na 

lata 2014-2020 jako jeden z kierunków wsparcia.  

Należy wspierać projekty zintegrowane, łączące elementy infrastrukturalne i miękkie. Jak 

wynika z wywiadów pogłębionych i wyników innych badań, częstym problemem jest wybudowanie 

nowoczesnej infrastruktury, która nie jest w pełni wykorzystywana ze względu na brak środków. 

Aktualny kształt WRPO 2014+ nie pozwala ocenić, w jaki sposób realizowane będzie podejście do 

łączenia w ramach przedsięwzięć działań infrastrukturalnych (dofinansowanych z EFRR) i miękkich 

(dofinansowanych z EFS). Wspomina się o tym przy okazji analizy potrzeb w sektorze edukacji: (…) 

inwestycje w edukację muszą być uzupełnione inwestycjami w infrastrukturę oświatową. Tylko 

dzięki kompleksowemu wsparciu stwarza się równe szanse życiowe. (…) Kluczową rolę odgrywa 

tutaj wyposażenie szkół i placówek oświatowych, w tym kształcenia zawodowego w nowoczesny 

sprzęt i pomoce dydaktyczne. Inwestycje projektowane w ramach tej osi priorytetowej [Oś 

priorytetowa 5 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego] są uzupełnieniem dla interwencji 

realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego349.  

Również przy opisie priorytetu inwestycyjnego 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, pada deklaracja, iż realizowane 

                                                 

 

 
348 Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, grudzień 2011, Agrotec 

Polska Sp. z o.o. & ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. 
349 Projekt WRPO 2014+ z dnia 10 maja 2013 r. 
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będą kompleksowe programy rewitalizacji miast lub ich dzielnic, a także terenów wymagających 

odnowy czy restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych oraz z 

zachowaniem komplementarności z działaniami współfinansowanymi z EFS. 

Wymagania co do łączenia interwencji współfinansowanych z dwóch funduszy zostało określone w 

linii demarkacyjnej.  

Kluczową kwestią przy realizacji projektów zintegrowanych, łączących zadania infrastrukturalne, 

współfinansowane z EFRR z działaniami miękkimi współfinansowanymi z EFS jest racjonalność i 

efektywność ekonomiczna projektu. Powstanie infrastruktury oraz pozyskanie środków na 

realizację zadań „miękkich” jest istotne dla skuteczności wsparcia, jednakże z punktu widzenia 

trwałości projektów, ważne jest zapewnienie środków na utrzymanie infrastruktury oraz jej dalsze 

wykorzystywanie. Jednym z elementów oceny projektów powinno być zatem deklaracja 

beneficjenta co do dalszych losów infrastruktury wraz ze wskazaniem konkretnych planowanych 

przedsięwzięć realizowanych z jej wykorzystaniem i źródłem pozyskania środków finansowych. 

Przykład: wybudowanie nowych pomieszczeń w szkole powinno być powiązane z perspektywą ich 

wykorzystania po zakończeniu finansowania projektów miękkich, na które równolegle otrzymano 

dofinansowanie.  

Największą efektywnością wykazują się projekty kompleksowe. Jak wynika z badania 

dotyczącego oceny efektywności zatrudnieniowej poszczególnych form wsparcia350, stosowanie 

pakietów form, a nie pojedynczych form wsparcia, w większym stopniu przyczynia się do 

zwiększenia efektywności zatrudnieniowej. Dlatego warto przy formułowaniu warunków 

konkursowych (za pomocą odpowiednich kryteriów i przypisanych do nich wag) wspierać projekty 

oferujące kompleksowe pakiety form wsparcia, a nie jedynie pojedyncze formy. W Planach Działań 

WUP stosowane jest kryterium kompleksowości wsparcia oraz obowiązek stosowania 

Indywidualnych Planów Działania, co jest pozytywnym kierunkiem działań. 

O powodzeniu projektu decyduje jego trafność do potrzeb konkretnej grupy, do której jest 

skierowany oraz do indywidualnych potrzeb uczestników. Rekomendujemy, aby odchodzić od 

formuły projektów polegających na ofercie szkoleniowej, bez indywidualnej diagnozy potrzeb. 

Elementem projektu powinno być w pierwszej kolejności doradztwo zawodowe.  

Czynnikiem zwiększającymi skuteczność działań podejmowanych na rzecz włączenia społecznego, 

który był wskazywany w trakcie wywiadów pogłębionych, jest współpraca różnych podmiotów. 

Walka z bezrobociem na poziomie lokalnym jest efektywniejsza, jeśli istnieje współpraca 

publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, sektora organizacji pozarządowych i 

przedsiębiorstw. Zadaniem dla samorządów jest budowanie, wspieranie i promocja takiej 

współpracy. Zadaniem dla instytucji zarządzającej WRPO 2014+ powinno być preferowanie 

projektów realizowanych w formie partnerstw.  

Badania efektywności zatrudnieniowej różnorodnych metod wspierania bezrobotnych wskazują na 

to, iż przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej osób po 45 czy 50 roku życia jest mało 

skuteczne, gdy dana osoba utraciła już pracę351. Ponadto, im starsza jest dana osoba tym trudniej 

wprowadzić ją ponownie na rynek pracy. Dlatego pozytywnie należy ocenić uwzględnienie w 

projekcie WRPO 2014+ działań skierowanych do grupy osób starszych, które mają zatrudnienie 

(priorytet inwestycyjny 8.10). Aczkolwiek działanie to jest zawężone do pracowników długotrwale 

                                                 

 

 
350 Opracowanie założeń metodologicznych oraz realizacja badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej 

efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, listopad 2012, Agrotec Polska. 
351 Opracowanie założeń metodologicznych oraz realizacja badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej 

efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, listopad 2012, Agrotec Polska 
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pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Działania skierowane do 

pracowników można realizować również w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.9. Adaptacja 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Tu z kolei ograniczeniem jest, iż grupą 

docelową mogą być pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy (a nie ze względu na wiek). Rekomendujemy, aby w projekcie WRPO 2014+ określić, w 

ramach którego priorytetu inwestycyjnego możliwa będzie realizacja projektów ukierunkowanych 

na podnoszenie/ zmianę kwalifikacji osób starszych pracujących. 

W badaniu Profile socjodemograficzne, potencjały i deficyty rozwojowe osób w kategoriach 

wiekowych 45-60K/65 M, 61K/66M-75, 75+ zrealizowanego w 2012 roku przez Pentor dla ROPS w 

Poznaniu, wskazano na jakościową odrębność najmłodszej badanej grupy wśród osób starszych 

(między 45 a 55 r. ż.) - trudna sytuacja pracujących, dramatyczna w przypadku utraty pracy, jak i 

grupy najstarszej 75+ - w jej przypadku specyfika wiąże się ze zwiększonymi potrzebami 

opiekuńczymi. Potwierdziło to potrzebę odrębnego analizowania i projektowania działań w stosunku 

do poszczególnych kategorii osób starszych (przed i po 75 roku życia) oraz dla kategorii osób 

zbliżających się do emerytury352. Stąd do grupy młodszej rekomendowane jest skierowanie 

inicjatyw edukacyjnych i aktywizujących, a do starszej (w szczególności do osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji) - działań opiekuńczych, pomocy materialnej i rzeczowej. 

Przywołując wyniki innego badania, tym razem realizowanego w województwie wielkopolskim353, 

pozytywnie należy ocenić projekt WRPO 2014+, w którym przewidziano działania skierowane na 

zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego (EFRR) i upowszechnianie edukacji 

przedszkolnej (EFS). Sytuacja w regionie pod względem dostępu do edukacji przedszkolnej jest 

zróżnicowana. Największa liczba dzieci przypadających na 100 miejsc w przedszkolach jest w 

powiatach: średzkim, śremskim, szamotulskim i tureckim. Warto zauważyć, że dwa pierwsze z nich 

to powiaty, w których liczba korzystających z pomocy społecznej jest największa. Powiaty te także 

wskazały na nieadekwatność środków finansowych będących w dyspozycji pomocy społecznej do 

rzeczywistych potrzeb swoich mieszkańców. Biorąc pod uwagę ten problem oraz udowodniony 

naukowo pozytywny wpływ wczesnej edukacji, władze samorządowe z gmin leżących na terenie 

tych powiatów powinny inwestować właśnie w przedszkola. Preferowane powinno być wsparcie 

obszarów o niskim poziomie rozwoju oraz słabym dostępie do placówek wychowania 

przedszkolnego. 

  

                                                 

 

 
352 Profile socjodemograficzne, potencjały i deficyty rozwojowe osób w kategoriach wiekowych 45-60K/65 M, 61K/66M-75, 75+ 

w Wielkopolsce; Pentor dla ROPS Poznań, 2012.  
353 Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, grudzień 2011, Agrotec 

Polska Sp. z o.o. & ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. 
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Moduł 9. Kryteria wyboru projektów dla WRPO 2014+ 

9.1. Problemy badawcze 

77.Które kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w WRPO, będą najbardziej adekwatne dla realizacji 

celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w perspektywie finansowej UE 2014-2020? Czy, a jeśli 
tak to jakie nowe kryteria zastosować? 

77a. Które kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w ramach komponentu regionalnego POKL w woj. 
wielkopolskim, będą najbardziej adekwatne dla realizacji celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
w perspektywie finansowej UE 2014-2020? 

78.Jaki (i dlaczego) model kryteriów wyboru projektów należy zaproponować w nowej perspektywie 2014-2020, 
aby zapewnić: 

• osiągnięcie celów rozwojowych regionu wytyczonych przez SRWW w zakresie włączenia społecznego, 

• zaspokojenie potrzeb regionu zidentyfikowanych w niniejszym badaniu oraz w „Diagnozie sytuacji 
społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim 2011 r. w zakresie włączenia społecznego, 

• osiągnięcie celów wyznaczonych przez strategię Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu? 

79.Czy uzasadnione byłoby zastosowanie w WRPO 2014+, w ramach kryteriów wyboru projektów, narzędzi 

wspierających ekonomię społeczną – np. klauzul społecznych? 

9.2. Wyniki badania 

77.Które kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w WRPO, będą najbardziej adekwatne dla realizacji 
celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w perspektywie finansowej UE 2014-2020? Czy, a jeśli 
tak to jakie nowe kryteria zastosować? 

Kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w WRPO, adekwatne dla realizacji celów 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

W oparciu o Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013354 można wskazać szereg kryteriów adekwatnych dla realizacji 

celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, które warto by wykorzystać również w WRPO 

2014+. 

We wszystkich priorytetach/działaniach występuje kryterium formalne: Projekt zakłada 

pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na polityki horyzontalne (w szczególności 

zrównoważony rozwój i równość szans). Jest to jednak kryterium o ograniczonym wpływie – 

projekty mogą przewidywać pozytywny wpływ na polityki horyzontalne, ale by wniosek pozytywnie 

przeszedł ocenę formalną wystarczy, że będą charakteryzować się neutralnym wpływem355. 

Podobnie jest w przypadku realizacji polityk horyzontalnych w ramach innych programów np. PO 

IG. Badanie Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG wykazało, iż ten system 

oceny eliminuje projekty mogące mieć negatywny wpływ na realizację zasad, jednak stwierdzono 

jednocześnie niską selektywność kryteriów merytorycznych oceniających pozytywny wpływ 

interwencji PO IG na realizację celów tych zasad horyzontalnych, co oznacza, że system oceny nie 

premiował skutecznie projektów wspierających polityki horyzontalne. Warto więc by takie 

kryterium występowało jednak w połączeniu z innymi kryteriami merytorycznymi. 

                                                 

 

 
354 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, listopad 2012. 
355 por. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG, Agrotec Polska sp. z o.o., Listopad 2011, raport dostępny 

na stronie http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_074.pdf (data dostępu: 24.04.2013). 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_074.pdf
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Występuje również punktowanie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi, 

uwzględniającymi kwestie włączania społecznego, np. w ramach oceny merytorycznej 

działania 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, punktowano Zgodność z aktualną 

Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz Zgodność z aktualną Strategią budowy i 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim „e-WIELKOPOLSKA”. 

Podobnie w działaniu 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i 

powojskowych punktowane było Zrozumienie celów WRPO i jasne określenie celów Strategii 

Inwestycyjnej. Kryterium zgodności z dokumentami strategicznymi funkcjonuje na zasadzie 

„spełnia - nie spełnia”, można mieć zatem wątpliwości, na ile w istocie dany projekt wspierał 

realizację powyższych strategii. Ogólność zapisów może powodować brak konieczności podawania 

konkretów w tym względzie, co może dalej skutkować pewną subiektywnością wystawianych ocen 

przez asesorów. Lepszym pomysłem jest wprowadzenie kryterium merytorycznego punktowanego 

na kilkustopniowej skali. 

W ramach oceny merytorycznej WRPO można wskazać kilka przykładów kryteriów punktujących 

działania na obszarach, na których mogą występować grupy zagrożone wykluczeniem 

społecznym, m.in. poprzez usytuowanie projektu na obszarach wiejskich (0-2 pkt), bądź też – 

rzadziej (wyłącznie w ramach działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP) – punktowanie projektów 

realizowanych na obszarach dotkniętym wysokim (i/lub rosnącym) bezrobociem356, czy też na 

obszarach o niskich dochodach przypadających na jednego mieszkańca357. Biorąc pod uwagę 

diagnozę wykluczenia społecznego w województwie (patrz: moduł 1) takie kryteria warto 

uwzględnić również w przyszłej perspektywie. Warto by ponadto rozważyć przyznawanie punktów 

nie tylko problemowym powiatom, ale również dzielnicom w trudnej sytuacji. Mając większe 

możliwości otrzymania punktów, miasta częściej aplikowałyby o środki dla zdegradowanych 

dzielnic. 

Oprócz tego wskazać można kryteria punktujące działania bezpośrednio nastawione na 

włączenie społeczne, np. przeciwdziałanie wykluczeniu w działaniu 2.7. Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego, kryteria: Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu”: projekt 

jest skierowany do osób z grup szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe (osoby 

niepełnosprawne, starsze, niezainteresowane użytkowaniem Internetu, osoby z obszarów wiejskich, 

itp.) (6 pkt) oraz Zapewnienie dostępu do Internetu w małych miastach i/lub na obszarach 

wiejskich (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami do 10 tys. mieszkańców) (6 pkt358). 

W ramach działania 4.2 Rewitalizacja, występuje jeszcze więcej tego rodzaju kryteriów: 

 Skala projektu: projekt kluczowo ważny dla osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji (9 

pkt); projekt obejmujący fragment obszaru zdegradowanego (6 pkt); projekt punktowy w 

skali obszaru zdegradowanego, wpływający w niewielkim stopniu na osiągnięcie celu (3 

pkt). 

 Wpływ projektu na poprawę warunków społeczno-ekonomicznych oraz na atrakcyjność 

inwestycyjną obszaru, na którym będzie realizowany (6 pkt), 

 Sytuacja na rynku pracy na obszarze rewitalizowanym (3 pkt), 

 Liczba nowopowstałych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu (4 pkt),  

 Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości (7 pkt),  

                                                 

 

 
356 Dynamika wzrostu bezrobocia na terenie powiatu, w którym realizowany jest projekt: do 20% - 1 pkt., do 40% - 2 pkt., do 
60% - 3 pkt., do 80% - 4 pkt., powyżej 80% - 5 pkt.; Stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zlokalizowany jest 

projekt: do 6 % - 0 pkt., do 9 % - 1 pkt., do 12 % - 2 pkt., powyżej 12% - 3 pkt. 
357 Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, w którym realizowany jest Projekt: do 100 PLN - 3 

pkt., do 120 PLN - 2 pkt., do 140 PLN - 1 pkt., powyżej 140 - 0 pkt.  
358 Projekt nie wpływa na dostępność małych miast i obszarów wiejskich – 0 pkt.; projekt wpływa na dostępność małych 

miast/obszarów wiejskich – 6 pkt.  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Badanie ewaluacyjne pn. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa 

wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” 

 – Raport Końcowy 

 382 

 Wpływ projektu na poprawę wykształcenia mieszkańców (6 pkt),  

 Projekt wpływa na poprawę bezpieczeństwa na rewitalizowanym terenie (6 pkt). 

Łącznie za spełnianie powyższych kryteriów można było zdobyć 41 pkt (na 77), wskazuje to na 

bardzo wysoką wagę tych kryteriów w działaniu 4.2. 

Kryteria nakierowane na grupy/obszary zagrożone wykluczeniem społecznym występują również w 

działaniu 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego: 

 Uzasadnienie merytoryczne potrzeby realizacji projektu (np. rozwój placówek oświatowych, 

wyrównanie szans pomiędzy młodzieżą wiejską i miejską, dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb rynku pracy) (14 pkt), 

 Projekt zlokalizowany na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach (miejscowości 

do 10 tys. mieszkańców) (9 pkt)359, 

 Projekt dla placówek prowadzących działalność na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych/do placówek, które prowadzą m.in. klasy integracyjne (2 pkt). 

Podobne kryteria punktujące działania bezpośrednio nastawione na włączenie społeczne warto 

zastosować w przyszłym RPO. 

Jako sprzyjające włączeniu można również zakwalifikować kryteria wspierające tworzenie 

partnerstw, trzeba jednak uwzględnić, jakie podmioty są wspierane i w jakim celu, np. działanie 

1.6 Rozwój sieci, kooperacji i powiązań, kryterium Nawiązanie współpracy z jednostką badawczo-

rozwojową, jednostką administracji samorządowej lub innym podmiotem lokalnym, regionalnym, 

organizacją pozarządową, stowarzyszeniem branżowym (9 pkt)360.  

Z kolei w działaniu 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

otrzymywało się punkty za ustalenie zasad współpracy z władzami lokalnymi: Na podstawie 

własnej wiedzy na temat lokalnego rynku i lokalnych potrzeb Wnioskodawca przedstawi zasady 

współpracy i przekazywania wsparcia na rzecz władz lokalnych w odniesieniu do identyfikacji i 

finansowania Projektów Miejskich, w następstwie czego oceniany był poziom gotowości 

Wnioskodawcy do wspierania władz lokalnych wraz z potencjałem i doświadczeniem Wnioskodawcy 

w tym zakresie. 

Oprócz tego wskazać można kryteria promujące komplementarność (patrz: moduł 7). Te 

kryteria również warto zastosować w WRPO 2014+. 

W trakcie badań jakościowych pojawiła się sugestia, by w celu wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem uzupełnić kryterium „Liczba nowopowstałych miejsc pracy w wyniku realizacji 

projektu”, o doprecyzowanie, iż w tym powstanie jakiś odsetek miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem np. osób niepełnosprawnych. Jest to propozycja godna rozważenia.  

Jak wynika z badania Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc 

pracy361 zdecydowana większość (87,6%) utworzonych/utrzymanych miejsc pracy w ramach WRPO 

przypada na Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw. Na drugim miejscu pod kątem 

efektywności powstawania miejsc pracy znajduje się Priorytet VI Turystyka i środowisko 

                                                 

 

 
359 9 pkt., gdy tak, 0 pkt., gdy nie. 
360 Nawiązanie współpracy z: 1 podmiotem – 1 pkt., 2 podmiotami – 3 pkt., 3 podmiotami – 6 pkt., więcej niż 4 – 9 pkt.  
361 Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2007 – 2013 na zatrudnienie w 

Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i 

Szkolenia, Ewa Joachimczak, Poznań, lipiec 2012. 
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kulturowe362. Miejsca pracy w przeważającej większości powstają w przedsiębiorstwach. Z tego 

względu rekomenduje się, by w regionalnym programie operacyjnym wdrażanym w woj. 

wielkopolskim w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastosowano prozatrudnieniowe 

kryteria wyboru projektów, przede wszystkim w wyborze projektów realizowanych przez 

przedsiębiorstwa. 

Jak dotychczas projekty realizowane w ramach WRPO w minimalnym stopniu przyczyniły się do 

poprawy sytuacji osób do 25 i po 55 roku życia - o ile grupa wiekowa 15-24 lata jest dość silnie 

reprezentowana wśród nowoutworzonych/utrzymanych miejsc pracy, o tyle osoby z grupy 

wiekowej 55-64 lata znalazły zatrudnienie dzięki WRPO w marginalnym stopniu. Podobnie tylko 3% 

bezpośrednich miejsc pracy utworzonych/utrzymanych w wyniku realizacji WRPO zajmują osoby 

niepełnosprawne, co w minimalnym stopniu poprawia sytuację tej kategorii osób na wielkopolskim 

rynku pracy. Należy zatem w większym stopniu poprzez kryteria wyboru projektów 

wspierać tworzenie nowych miejsc pracy dla osób po 50 r.ż, jak też osób 

niepełnosprawnych. 

77a. Które kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w ramach komponentu regionalnego POKL w woj. 
wielkopolskim, będą najbardziej adekwatne dla realizacji celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

w perspektywie finansowej UE 2014-2020? 

Kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w ramach komponentu regionalnego 

POKL w woj. wielkopolskim, adekwatne dla realizacji celów rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu w WRPO 2014+ 

W PO KL występuje sześć polityk horyzontalnych: równe szanse, zrównoważony rozwój, 

społeczeństwo informacyjne, partnerstwo, rozwój lokalny oraz innowacyjność i współpraca 

ponadnarodowa. Jednak – jak wynika z opracowania Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych 

w PO KL?363 nawet specjaliści mają kłopot z wyjaśnieniem, czym dokładnie są polityki horyzontalne 

i jak przekładają się na realizację konkretnego projektu w PO KL, a wielu wnioskodawców w ogóle 

nie interesuje się tym tematem, wychodząc z założenia, że skoro znajomość większości polityk 

horyzontalnych nie wpływa bezpośrednio na ocenę wniosku i jego szanse na dofinansowanie, to nie 

ma powodu, żeby się nimi zajmować. 

W szczególności równe szanse oraz zrównoważony rozwój są adekwatne dla celów rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zgodnie z założeniem, iż postępowanie zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej  oznacza, że wzrost gospodarczy powinien prowadzić 

do zwiększenia spójności społecznej: zmniejszenia rozwarstwienia społecznego, wyrównywania 

szans, przeciwdziałania dyskryminacji i marginalizacji364. Warto bowiem zauważyć, iż w nowym 

projekcie RPO Rozwój zrównoważony jest rozumiany węziej jako wspieranie gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. 

Dla włączenia społecznego rozumianego jako rozwój społeczeństwa obywatelskiego istotne są 

również polityki rozwoju lokalnego oraz partnerstwa (tam gdzie zasadny jest wymóg tworzenia 

partnerstw). Także społeczeństwo informacyjne, choć warto mieć świadomość, iż działania na rzecz 

społeczeństwa informacyjnego nie muszą oczywiście wiązać się wyłącznie  z zapobieganiem  

wykluczeniu  cyfrowemu. Te polityki w WRPO 2014+ warto stosować tam, gdzie jest to możliwe i 

                                                 

 

 
362 Jak wynika z raportu w przypadku pozostałych osi priorytetowych wpływ projektów na zatrudnienie jest marginalny, co 

oczywiście nie oznacza mniejszej adekwatności tych projektów w stosunku do potrzeb rozwojowych województwa 
wielkopolskiego – generowanie zatrudnienia nie jest po prostu istotną wartością tych projektów. W przypadku tego typu 

projektów ustalenie przez beneficjentów choćby prognoz wskaźników (ex-ante) dotyczących wygenerowanego zatrudnienia 

byłoby bardzo utrudnione. 
363 por. Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w POKL?, MRR, Warszawa 2010. 
364 por. prezentacja pt. Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki, http://tlok.pl/doc/Polityki_horyzont_POKL.pdf 

(data dostępu 19.07.2013) 
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zasadne. Poza politykami horyzontalnymi w PO KL można wskazać szereg innych kryteriów, 

wspierających włączenie społeczne. Jednym z nich są kryteria wyboru projektów wspierające 

określone grupy. Z założenia do grup docelowych projektów finansowanych z programu należą 

grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. W diagnozie społeczno-ekonomicznej, 

przedstawionej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do grup społecznych, znajdujących się w  

szczególnie trudnej sytuacji na  rynku pracy w  Polsce zaliczono kobiety (przede wszystkim 

powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem),  osoby 

młode (20-24  lata), osoby po  50. roku życia z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub 

niskim poziomem wykształcenia, a także osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Są to 

grupy o szczególnych potrzebach w obszarze edukacji oraz rynku pracy i integracji społecznej, do 

których skierowano odpowiednie działania w  ramach PO KL365. Wsparcie udzielane w  ramach PO 

KL jest więc tożsame z działaniami i  usługami skierowanymi do grup społecznych, znajdujących się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy366.  

Wskazane jest by w nowej perspektywie 2014-2020 kontynuowane było punktowanie projektów 

prowadzących określone działania dla określonych grup docelowych w ramach włączania 

społecznego (działania rekomendowane dla poszczególnych grup, patrz tabela wniosków i 

rekomendacji skierowanych do IZ WRPO rozdział Wnioski i konkluzje końcowe), 

Zważywszy, iż celem głównym PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, 

należy uznać, że wszystkie kryteria pozwalające na sprawną realizację Programu 

(osiągnięcie celów Programu, co wyraża się wysokimi wskaźnikami produktu i rezultatu) 

są jednocześnie adekwatne dla realizacji celów rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Jak wynika z badania Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach 

komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim367 do czynników sukcesu realizacji 

wskaźników produktu i rezultatu poszczególnych osi priorytetowych w przypadku woj. 

wielkopolskiego były zarówno kryteria strategiczne, jak i dostępu. W niektórych przypadkach 

istotny był ponadto systemowy tryb realizacji projektów. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu realizacji wskaźników produktu i rezultatu celu szczegółowego nr 1 

Priorytetu VII Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym były  

działania  systemowe  (realizowane  w ramach  Poddziałania  7.1.3.),  ukierunkowane  na  

wsparcie beneficjentów  systemowych  (OPS  i  PCPR).  Zakres działań kierowanych w ramach 

Poddziałania 7.1.3. do beneficjentów systemowych Poddziałań 7.1.1. i 7.1.2. (OPS i PCPR) 

obejmował w latach 2009-2011 ich udział w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń. 

Na podstawie wyników badania meta ewaluacyjnego należy przypisać im rolę pozytywną, 

powodującą sukcesywny wzrost z roku na rok liczby beneficjentów systemowych, którzy 

przystępowali do realizacji projektów systemowych Poddziałań 7.1.1. i 7.1.2. Działania  systemowe  

należy  uznać  za  kluczowe  ze względu  na  ich  rolę  w  niwelowaniu  podstawowej  bariery  

realizacyjnej  projektów  Działania  7.1. Czynnik ten pozostanie również kluczowy w kolejnych 

latach  programowania  PO  KL,  ponieważ  pozwala  uniknąć  współzawodnictwa  o  uczestników 

projektów między PUP (Poddziałanie 6.1.3.) a beneficjentami systemowymi Poddziałań 7.1.1. 

                                                 

 

 
365 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, kwiecień 2010. 
366 (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, j.t.), czyli do: osób bezrobotnych do 25 roku życia; osób długotrwale bezrobotnych lub 
kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia; osób bezrobotnych bez 

kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; osób bezrobotnych samotnie 

wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; osób bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawnych osób bezrobotnych. 
367 Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim, 

Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012. 
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i 7.1.2 ze względu na wsparcie działań partnerskich przy jednoczesnym umożliwieniu skierowania 

do jednego uczestnika form aktywizacji stosowanych w obu Priorytetach. 

Podstawowym,  kluczowym  czynnikiem  sukcesu  osiągnięcia  zakładanej  wysokości  wskaźników 

produktu  i rezultatu  Priorytetu  IX  PO  KL  w województwach  referencyjnych  jest  zastosowanie 

trybu systemowego realizacji projektów. W tych regionach stanowi on główny, bądź jedyny tryb  

dla poszczególnych celów szczegółowych Priorytetu IX PO KL. Z drugiej strony, projekty 

konkursowe co prawda nie spowodowały, że w 2012 r. województwo było liderem w osiąganiu 

wskaźników, ale są one zgodne z fundamentalnymi zasadami UE (wzmacnianie endogennego 

potencjału regionu poprzez działania konkursowe). 

W postępowaniach  konkursowych  kluczowe  jest  także  zastosowanie  kryterium  dostępu 

zakładającego  realizację  projektu  przez  JST,  bądź  przez  beneficjenta  realizującego  

projekt w partnerstwie  z JST dzięki czemu ułatwiona jest sprawna rekrutacja szkół. 

Przy wdrażaniu Priorytetu IX PO KL w województwie wielkopolskim zastosowano czynniki sukcesu 

osiągania  docelowej  wartości  wskaźników  związane  z  m.in. zastosowaniem  kryteriów  dostępu  

i  kryteriów  strategicznych.  Do  Planów  Działania  na  rok  2012 wprowadzono  kryterium  

strategiczne  o  wadze  20  punktów,  premiujące  projekty,  których  wsparcie kierowane  

jest  do  placówek  z  terenów  gmin  wiejskich,  wiejsko-miejskich  oraz  miast  do  25  

tys. mieszkańców,  bądź  kryterium  współpracy  z  przedsiębiorstwami  w  zakresie  

zorganizowania staży/praktyk  zawodowych  dla  70%  osób  objętych  wsparciem. 

Jak wynika z badania Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim doświadczenia z obecnej perspektywy 

wdrażania POKL w woj. wielkopolskim wskazują, że należy premiować (poprzez  kryteria 

strategiczne)  komplementarność  z innymi  programami  operacyjnymi,  partnerstw  z  

instytucjami rynku  pracy  oraz  projekty  partnerskie  w zakresie  kapitału  ludzkiego  

przedsiębiorstw.   

Rekomendowane jest  włączenie,  jako kryterium  strategicznego,  kryterium  nawiązania  

partnerstwa  beneficjentów  z  sektora niepublicznego  z  PUP.  Rozwiązanie  to  zapewni  

uzyskanie  wyższej wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej.   

Ponadto, jako że podjęcie  zatrudnienia  lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające  

bez  zatrudnienia  stanowi nadrzędny  cel  wszystkich  projektów, opierając się na doświadczeniach 

PO KL z obecnej perspektywy w przyszłej perspektywie warto kontynuować ustanawianie wśród 

kryteriów wyboru projektów kryterium efektywności zatrudnieniowej. Z założenia efektywność 

zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby  uczestników  projektu,  którzy  podjęli zatrudnienie  w  

rezultacie  otrzymanego wsparcia  do  liczby  wszystkich  uczestników objętych  wsparciem  w  

ramach  projektu, świadczy  o  odpowiednim  doborze  działań podejmowanych w ramach projektu 

do potrzeb grupy  docelowej  oraz  potrzeb  regionalnego rynku  pracy, a w konsekwencji zapewnia 

wysoką  wydajność  wykorzystania środków  przyznanych  na  realizację projektu368. 

W ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. wielkopolskim wskaźnik efektywności 

zawodowej  ustalono  na  podstawie  wyników badania  ewaluacyjnego  pt.  Badanie osiągniętych  

wartości  wskaźników  rezultatu komponentu  regionalnego  Programu Operacyjnego  Kapitał  

Ludzki  2007-2013. Wymóg efektywności zatrudnieniowej wystąpił w Priorytecie VI369 oraz VII w 

                                                 

 

 
368 por.  Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności usług i instrumentów rynku 

pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, Błędowski P., Błaszczyk B., Fedorczuk M., Kliszko C., Kubicki P. 
369 Przykład poddziałanie 6.1.3 „W  stosunku  do  wszystkich  uczestników  projekt  zakłada  na  zakończenie  jego realizacji: 

ogólny  wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej  na  poziomie  co  najmniej 45%, dla  osób  w  wieku  15-30  lata  -  wskaźnik  

efektywności  zatrudnieniowej  na poziomie co najmniej 40%, dla  osób  w  wieku  50-64  lata  -  wskaźnik  efektywności  
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ramach kryteriów dostępu, a także w Poddziałaniu 8.1.2 w projektach outplacementowych. Warto 

by wymóg efektywności zatrudnieniowej był kontynuowany w przyszłej perspektywie. W tym 

przypadku konieczne jest aktualizowanie szacunkowej efektywności zatrudnieniowej na danym 

terenie opracowanej np. na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy (PUP). Bowiem przy 

stosowaniu takiego rozwiązania pojawia się ryzyko tzw. creamingu – dobierania do projektów tylko 

tych uczestników, którzy najlepiej rokują na realizację wskaźnika, a wypierania tych, w przypadku 

których szansa ta jest mniejsza. 

Odwołując się do wyników modułu 1, widać że w woj. wielkopolskim najniższa efektywność 

zatrudnieniowa występuje na terenach charakteryzujących się największą liczbą problemów 

(bezrobociem, ubóstwem itp.) Z panelu ekspertów wynika wniosek, iż należy wspierać realizację 

projektów na tych najtrudniejszych obszarach, obniżając wymagany próg efektywności 

zatrudnieniowej. W przeciwnym razie podobnie możemy mieć do czynienia z efektem creamingu – 

realizacji projektów na obszarach, na których wprowadzenie osób zagrożonych wykluczeniem na 

rynek pracy jest łatwiejsze. Innym sugerowanym w trakcie panelu ekspertów rozwiązaniem jest 

szczególne punktowanie projektów partnerskich realizowanych na najtrudniejszych 

obszarach, w szczególności punktowane powinny być partnerstwa z PUP-ami, które mają 

największą wiedzę i największe doświadczenie we wprowadzaniu osób bezrobotnych na lokalny 

rynek pracy. 

Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL370 wskazuje, 

iż do najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia należą staże i dotacje na założenie 

firmy. Są to jednocześnie formy cechujące się najwyższą trwałością. Należy jednak zauważyć, że 

wskaźnik dla dotacji zmniejsza się z czasem (30 miesiąc) do poziomu wskaźnika dla stażu. 

Poza tym z Badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej efektywnych 

zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim371 wynika, że stosowanie 

pakietów form, a nie pojedynczych form wsparcia przyczynia się do zwiększenia efektywności 

zatrudnieniowej. Należy zatem w większym stopniu w praktyce przeciwdziałania bezrobociu 

uwzględniać pakietowe formy pomocy. Do tego stosowanie pakietów form wsparcia powinno być 

związane z rozpoznaniem indywidualnych predyspozycji i oczekiwań poszczególnych beneficjentów, 

zatem wszelkie działania nakierowane na aktywizację zawodową danej osoby powinny rozpoczynać 

się od doradztwa zawodowego.  

Zatem warto, by kryteria wyboru projektów promowały projekty zawierające pogłębioną 

analizę potrzeb uczestników, bądź zakładające jej przeprowadzenie w trakcie projektu 

(np. poprzez zaoferowanie uczestnikom doradztwa) oraz kompleksowe wsparcie (pakiet 

różnych form wsparcia).  

 

78.Jaki (i dlaczego) model kryteriów wyboru projektów należy zaproponować w nowej perspektywie 2014-2020, 
aby zapewnić: 

• osiągnięcie celów rozwojowych regionu wytyczonych przez SRWW w zakresie włączenia społecznego, 

                                                                                                                                                         

 

 
zatrudnieniowej  na poziomie co najmniej 35%, dla  osób  w  wieku  powyżej  50  roku  życia  -  wskaźnik  efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, dla  osób  niepełnosprawnych  -  wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej  na 
poziomie co najmniej 20%, dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 30%.  
370 Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, etap V; Warszawa 2012. 
371 Badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu 

do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim, 

Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012. 
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• zaspokojenie potrzeb regionu zidentyfikowanych w niniejszym badaniu oraz w „Diagnozie sytuacji 
społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim 2011 r. w zakresie włączenia społecznego, 

• osiągnięcie celów wyznaczonych przez strategię Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu? 

 

Rekomendowany model kryteriów wyboru projektów w nowej perspektywie 2014-2020 

W przyszłej perspektywie warto wykorzystać doświadczenia płynące z obecnej pespektywy poprzez 

kryteria merytoryczne (punktowane na kilkustopniowej skali, a nie jedynie formalne - na skali 

zerojedynkowej):  

 wymaganie spójności projektu z politykami horyzontalnymi. Zarówno zasada równości 

szans372, jak i rozwoju zrównoważonego powinny być uwzględnione pośrednio lub 

bezpośrednio we wszystkich priorytetach, podobnie rozwój cyfrowy – projekty zakładające 

w ramach swoich działań przeciwdziałania wykluczenie cyfrowemu powinny otrzymywać 

dodatkowe punkty. W przyszłej perspektywie warto ponadto przyjąć szersze spojrzenie na 

zrównoważony rozwój373 – również w zakresie rozwoju społecznego, 

 wymaganie spójności projektu z dokumentami strategicznymi, w szczególności SRWW oraz 

strategią Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

 punktowanie powstawania nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób 45+ i niepełnosprawnych, 

 punktowanie projektów o wysokiej efektywności zatrudnieniowej, 

 punktowanie projektów zakładających pogłębioną analizę potrzeb uczestników (w tym 

doradztwo zawodowe) oraz kompleksowe wsparcie (pakiet różnych form wsparcia),  

 punktowanie realizacji projektów na obszarach zagrożonych wykluczeniem.  

Biorąc pod uwagę kluczowe problemy dla województwa – czyli bezrobocie oraz długotrwałe 

bezrobocie (patrz: moduł 1), powinny to być przede wszystkim obszary o 

wysokim/rosnącym poziomie bezrobocia, w tym w szczególności obszary wiejskie: 

 punktowanie projektów partnerskich realizowanych na najtrudniejszych obszarach, w 

szczególności punktowane powinny być partnerstwa z PUPami, 

 punktowanie projektów prowadzących określone działania dla określonych grup docelowych 

w ramach włączania społecznego (działania rekomendowane dla poszczególnych grup, 

patrz tabela wniosków i rekomendacji skierowanych do IZ WRPO moduł „Wnioski i 

konkluzje końcowe”), 

 punktowanie tworzenie partnerstw, w szczególności pomiędzy różnymi jednostkami 

organizacyjnymi samorządu terytorialnego, jak i z organizacjami pozarządowymi, 

 przyznawanie punktów za komplementarność działań w obszarze włączenia społecznego 

(patrz: moduł 7). 

                                                 

 

 
372 Jeśli chodzi o zasadę równości szans z jednej strony program oferuje pakiet bezpośrednich interwencji na rzecz 

aktywizacji społecznej i gospodarczej grup zagrożonych dyskryminacją. Z drugiej strony zasada niedyskryminacji będzie miała 
charakter horyzontalny, jako zasada odnosząca się do wszystkich realizowanych w ramach programu działań i projektów, 

mająca na celu równy dostęp. 
373 Co było odnotowane wcześniej w nowym projekcie RPO rozwój zrównoważony jest rozumiany węziej niż w PO KL, który 

odnosił się do zasady zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej, natomiast RPO odnosi się przede wszystkim do 

efektywnego korzystania z zasobów przyrodniczych. W przyszłej perspektywie warto przyjąć to szersze spojrzenie na 

zrównoważony rozwój.  
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Ponadto w celu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem warto uzupełnić kryterium „Liczba 

nowopowstałych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu”, o doprecyzowanie, iż w tym powstanie 

jakiś odsetek miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem, np. osób niepełnosprawnych. 

Warto przy tym pamiętać, iż im więcej w ramach danego działania różnych kryteriów tego rodzaju, 

tym większa ich sumaryczna waga, a co za tym idzie – znaczenie i wpływ na sposób realizacji 

projektu. 

Poza tym, w ramach nowego RPO wspierane mają zostać następujące zasady horyzontalne: 

Zrównoważony rozwój, Równość szans i niedyskryminacja, Rozwój cyfrowy, Inteligentne 

specjalizacje. Z punktu widzenia włączenia społecznego kluczowe są pierwsze trzy.  

Zarówno zasada równości szans, jak i rozwoju zrównoważonego powinny być uwzględnione 

pośrednio lub bezpośrednio we wszystkich priorytetach, podobnie rozwój cyfrowy – projekty, 

zakładające w ramach swoich działań przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu powinny 

otrzymywać dodatkowe punkty. Z kolei zasada inteligentnych specjalizacji powinna być 

premiowana w działaniach nakierowanych na ekonomię społeczną – bowiem wskazane jest, by 

podmioty ekonomii społecznej funkcjonowały w obrębie inteligentnych specjalizacji, w których 

będzie mniejsze ryzyko niepowodzenia.  

 

79.Czy uzasadnione byłoby zastosowanie w WRPO 2014+, w ramach kryteriów wyboru projektów, narzędzi 

wspierających ekonomię społeczną – np. klauzul społecznych? 

Klauzule społeczne jako narzędzie wspierania ekonomii społecznej 

Opierając się na opracowaniu Podstawowe informacje o klauzulach społecznych374, zgodnie z 

definicją klauzule społeczne stanowią wyjątek w ogólnych regułach zamówień publicznych, 

pozwalając zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę istotne kryteria społeczne. 

Zamawiający może zastrzec zamówienie wyłącznie dla wykonawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne lub uzależnić realizację przedmiotu zamówienia od spełnienia przez wykonawcę 

dodatkowych warunków realizujących cele społeczne. 

W prawie unijnym możliwość wprowadzenia klauzul społecznych, a także środowiskowych, 

przewiduje Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku, 

koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. 

W szczególny sposób dyrektywy określają wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne: 

zakłady pracy chronionej i programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub 

reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże zakłady takie mogą być niezdolne 

do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji należy umożliwić 

Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania 

zamówień lub zagwarantowanie im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej. 

Temat klauzul społecznych w kontekście rozwoju przedsiębiorczości społecznej był podejmowany 

w Polsce od 2005 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a następnie przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą Inicjatywą Wspólnotową EQUAL. 

                                                 

 

 
374 Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Tomasz Schimanek, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Warszawa 2012. 
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W Polsce dopiero w 2009 roku w Ustawie Prawo zamówień publicznych pojawiły się dwie klauzule 

społeczne. Pierwszą, dotyczącą wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, 

wprowadzono poprzez nowelizację Prawa zamówień publicznych, drugą natomiast poprzez 

nowelizację Ustawy o spółdzielniach socjalnych – dotyczy ona przede wszystkim preferencji 

związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy375. 

Klauzula z artykułu 22 jest tak zwaną klauzulą zastrzeżoną i umożliwia udzielenie zamówienia 

wyłącznie wykonawcom, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Klauzula z artykułu 29 ma bardziej złożony charakter. Umożliwia ona zamawiającemu uzależnienie 

wykonania zamówienia od spełnienia dodatkowych warunków dotyczących: (1) zatrudnienia przy 

realizacji zamówienia wskazanych w Ustawie kategorii osób, (2) utworzenia funduszu 

szkoleniowego przeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców, którego finansowanie ze strony pracodawcy będzie 

stanowić co najmniej 1% funduszu płac, (3) zwiększenia wpłat pracodawcy na fundusz szkoleniowy 

do wysokości 1%. 

W zakresie prozatrudnieniowym klauzula społeczna z artykułu 29 dotyczy: 

 bezrobotnych, 

 młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osób, o których mowa w przepisach Ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, 

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

 długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej. 

Prawo zamówień publicznych nie określa wymaganego udziału osób z wyżej wymienionych grup 

w ogólnej liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia; wskazuje jedynie, że powinien 

zrobić to zamawiający. W artykule 36 Ustawy mowa jest o tym, że zamawiający, stosując klauzulę 

społeczną z artykułu 29, musi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określić liczbę 

osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, okres wymaganego zatrudnienia tych osób, sposób 

dokumentowania ich zatrudnienia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań, a także sankcje 

                                                 

 

 
375 Pierwsza została określona w artykule 22, ustęp 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, druga  

– w artykule 29 ustęp 4, w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 9. 
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z tytułu ich niespełnienia. 

Stosowanie klauzul społecznych dodatkowo wsparło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, wprowadzając w działaniu 7.2.1. 

PO KL możliwość wyboru podwykonawcy z zastosowaniem wspomnianych klauzul społecznych. 

Ministerstwo wydało także wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych w październiku 2009 roku 

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące 

stosowania «klauzul społecznych» w zamówieniach publicznych. Z kolei Urząd Zamówień 

Publicznych przygotował opinię prawną na temat opisu wymagań związanych z realizacją 

zamówienia publicznego, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Najważniejszym celem społecznym, któremu służą klauzule społeczne, jest stymulowanie 

zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. Klauzule motywują 

pracodawców do tego, aby takie osoby zatrudniać przy realizacji zamówień publicznych. 

Drugim celem stosowania klauzul jest zachęcanie pracodawców do zachowań propracowniczych, 

w polskich realiach do zwiększania udziału pracodawców w kształceniu ustawicznym pracowników 

za pośrednictwem funduszu szkoleniowego. Dzięki temu wzmacniane są kompetencje osób 

pracujących, co poprawia ich sytuację na rynku pracy. 

Kolejnym celem, który może być osiągnięty w dłuższej perspektywie czasowej, są oszczędności 

w wydatkowaniu środków publicznych. Z jednej strony bywa tak, że stosowanie klauzul 

społecznych zwiększa nieco koszty realizacji zadania publicznego, co wynika z konieczności 

poniesienia przez wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób zagrożonych 

wykluczeniem, np. przygotowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony 

zatrudnienie osób zagrożonych zawodowym i społecznym wykluczeniem powoduje, że nie muszą 

one korzystać ze świadczeń społecznych finansowanych ze środków publicznych, co w dłuższej 

perspektywie przynosi oszczędności o wiele przewyższające ewentualne dodatkowe koszty 

związane z realizacją zamówienia.  

Czwartym celem, który nie wynika wprost z zapisów ustawowych, ale jest promowany zarówno 

przez Komisję Europejską, jak i polski rząd, jest możliwość wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej. W wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, w tym właśnie celu wykorzystywane 

są klauzule społeczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorstwa społeczne – 

przynajmniej w Polsce – najczęściej są nastawione na integrację zawodową i społeczną osób 

zagrożonych wykluczeniem, a więc dokładnie realizują podstawowy cel stosowania klauzul 

społecznych. W zdecydowanej większości stosunkowo nielicznych przypadków stosowania klauzul 

społecznych w Polsce zamawiający wykorzystali to rozwiązanie właśnie po to, aby stymulować 

rozwój przedsiębiorstw społecznych i wyrównać ich szansę w ubieganiu się o realizację zamówienia 

publicznego. Z punktu widzenia celu prozatrudnieniowego przedsiębiorstwa społeczne mają 

dodatkowy atut: dają potencjalnie znaczne większe szanse na trwałą integrację zawodową i 

zatrudnienie osób wykluczonych społecznie, trwające także po zakończeniu realizacji zamówienia 

niż inne firmy. Większość przedsiębiorstw społecznych ma także inny atut, ważny dla 

zamawiającego, w szczególności dla samorządu lokalnego. Jest to silne zakorzenienie w 

społeczności lokalnej, które powoduje, że z pożytków społecznych, wynikających z realizacji przez 

przedsiębiorstwo społeczne zamówienia publicznego, korzysta społeczność lokalna. 

Warto podkreślić, iż klauzule społeczne nie ograniczają konkurencji, ani nie wpływają 

ujemnie na jakość zamówień. Wynika to z tego iż - po pierwsze - klauzule społeczne nie są – 

i w świetle polskiego i unijnego prawa nie mogą być – adresowane podmiotowo, w tym przypadku 

do przedsiębiorstw społecznych. Klauzule nie mogą bowiem ograniczać konkurencji. 

W postępowaniu, które na przykład wymaga, aby zamówienie było zrealizowane przez osoby  

bezrobotne, może wziąć udział zarówno przedsiębiorstwo społeczne, jak i każda inna firma, która 

zatrudni do realizacji zamówienia bezrobotnych. Po drugie, zastosowanie klauzul społecznych nie 
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zmienia faktu, że podstawowym kryteriami wyboru wykonawcy jest cena i jakość wykonania 

zamówienia. Oznacza to, że klauzule społeczne wyrównują szanse przedsiębiorstw społecznych, ale 

nie zwalniają ich z konieczności dbania o jakość i cenę, bo to są elementy decydujące o wyborze 

wykonawcy. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć, że zamawiający mają jeszcze inny instrument, który na 

gruncie zamówień publicznych może być wykorzystywany do wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej. Są to zamówienia o wartości do 14 tysięcy euro, w przypadku których 

zamawiający nie musi stosować Prawa zamówień publicznych. Nie zwalnia go to z dbania o jakość 

i cenę wykonania zamówienia, ale daje możliwość bardziej swobodnego wyboru wykonawcy. 

Obie klauzule są stosunkowo nowymi rozwiązaniami, co powoduje, że na razie nie są powszechnie 

stosowane. Urząd Zamówień Publicznych nie prowadzi szczegółowego monitoringu w tym zakresie. 

Na podstawie sygnałów zbieranych przez środowiska związane z przedsiębiorczością społeczną 

wynika, że dotychczas obie klauzule zastosowało kilkanaście samorządów w całej Polsce376. 

Z badania kwestionariuszowego wynika, iż przeważająca większość (88%) JST nie stosowała w  

organizowanych postępowaniach przetargowych rozwiązań nakierowanych na cele społeczne. 

Jedyne rozwiązanie stosowane przez 12% JST to funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia np. 

uwzględniający potrzeby wszystkich kategorii użytkowników takich jak osoby niepełnosprawne, 

starsze, mniejszości narodowe. Nie wskazano innych rozwiązań takich jak zamówienia zastrzeżone, 

określenie wymagań dotyczących realizacji zamówienia związanych z zatrudnieniem przy realizacji 

osób z określonych grup, utworzeniem funduszu szkoleniowego lub zwiększenia wpłat pracodawców 

na rzecz tego funduszu, zastosowanie w kryteriach oceny ofert kryteriów społecznych np. 

funkcjonalność – czy produkt lub usługa są dostępne dla osób niedowidzących lub niewidomych, 

niedosłyszących lub głuchych, niepełnosprawnych umysłowo lub ruchowo itd. 

Z badań jakościowych przeprowadzonych w woj. wielkopolskim również wynika, iż wskazane byłoby 

częstsze stosowane klauzul społecznych bowiem obecnie – jak to powiedział jeden z rozmówców – 

Przepis o klauzuli społecznej jest martwy. W trakcie wywiadów wskazywano, iż rzadkie stosowanie 

klauzul społecznych wynika z obawy urzędników, iż może się to okazać problematyczną procedurą: 

Teraz klauzule są rzadko używane, bo ludzie się boją problemów, np. brak jednoznacznego 

wyznacznika Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie, to zniechęca. Wskazane jest zatem, 

by instytucje wyższego rzędu (w tym wspomniana Regionalna Izba Obrachunkowa) przyjęły jasne 

stanowisko wobec klauzul społecznych.  

Biorąc pod uwagę wyniki analizy dostępnych opracowań badań ilościowych, jak i jakościowych, 

widać, że uzasadnione byłoby zastosowanie klauzul społecznych w WRPO 2014+, w 

ramach kryteriów wyboru projektów wśród narzędzi wspierających włączenie społeczne, 

a w szczególności ekonomię społeczną. 

Z wywiadów wynika również inny wniosek – kampanie informacyjno-promocyjne były często 

kierowane do kierowników wydziału, podczas gdy o trybie przetargowym decydowali pracownicy 

niższego szczebla, bez odpowiedniego przeszkolenia. Wskazane jest zatem objęcie szkoleniami 

z zakresu stosowania klauzul społecznych osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 

ustalanie procedury zamówień publicznych w danej jednostce.  

 

 

                                                 

 

 
376 m.in. samorządy Gdańska, Brzezin, Wrocławia, Byczyny, Bydgoszczy, Torunia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Krakowie czy też Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu 
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9.3. Konkluzje cząstkowe 

W oparciu o Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013377 można wskazać szereg kryteriów adekwatnych dla realizacji 

celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

We wszystkich priorytetach/działaniach występuje kryterium formalne: Projekt zakłada pozytywny 

lub neutralny wpływ inwestycji na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i 

równość szans). Jest to jednak kryterium o ograniczonym wpływie. 

Podobnie punktowanie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi, uwzględniającymi 

kwestie włączania społecznego funkcjonuje na zasadzie „spełnia - nie spełnia”, można mieć zatem 

wątpliwości, na ile w istocie dany projekt wspierał realizację powyższych strategii. Ogólność 

zapisów może powodować brak konieczności podawania konkretów w tym względzie, co może dalej 

skutkować pewną subiektywnością wystawianych ocen przez asesorów. 

Pozytywnie należy ocenić natomiast to, że w ramach oceny merytorycznej WRPO można wskazać 

kilka przykładów kryteriów punktujących działania na obszarach, na których mogą występować 

grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i kryteria punktujące działania bezpośrednio 

nastawione na włączenie społeczne. 

Jako sprzyjające włączeniu można również zakwalifikować kryteria wspierające tworzenie 

partnerstw/wspierające współpracę przedstawicieli różnych instytucji. 

Wspieranie reintegracji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem oraz promowanie rozwoju 

ekonomii społecznej można również osiągnąć dzięki zastosowaniu klauzul społecznych przy 

realizacji zamówień publicznych, jednak to rozwiązanie nie jest w woj. stosowane często. W tym 

celu konieczne jest zwiększenie wiedzy urzędników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w 

tym zakresie. 

9.4. Rekomendacje cząstkowe 

Rekomendowany model kryteriów wyboru projektów w nowej perspektywie 2014-2020 

W przyszłej perspektywie warto wykorzystać doświadczenia, płynące z obecnej pespektywy poprzez 

kryteria merytoryczne (punktowane na kilkustopniowej skali, a nie jedynie formalne - na skali 

zerojedynkowej):  

 wymaganie spójności projektu z politykami horyzontalnymi. Zarówno zasada równości 

szans, jak i rozwoju zrównoważonego powinny być uwzględnione pośrednio lub 

bezpośrednio we wszystkich priorytetach, podobnie rozwój cyfrowy – projekty zakładające 

w ramach swoich działań przeciwdziałania wykluczenie cyfrowemu powinny otrzymywać 

dodatkowe punkty. W przyszłej perspektywie warto ponadto przyjąć szersze spojrzenie na 

zrównoważony rozwój – również w zakresie rozwoju społecznego. 

 wymaganie spójności projektu z dokumentami strategicznymi, w szczególności SRWW oraz 

strategią Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

 punktowanie powstawania nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób 45+ i niepełnosprawnych. 

                                                 

 

 
377 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2012. 
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 punktowanie projektów o wysokiej efektywności zatrudnieniowej. 

 punktowanie projektów, zakładających pogłębioną analizę potrzeb uczestników (w tym 

doradztwo zawodowe) oraz kompleksowe wsparcie (pakiet różnych form wsparcia).  

 punktowanie realizacji projektów na obszarach zagrożonych wykluczeniem.  

Biorąc pod uwagę kluczowe problemy dla województwa – czyli bezrobocie oraz długotrwałe 

bezrobocie (patrz: moduł 1), powinny to być przede wszystkim obszary o 

wysokim/rosnącym poziomie bezrobocia, w tym w szczególności obszary wiejskie: 

 punktowanie projektów partnerskich realizowanych na najtrudniejszych obszarach, w 

szczególności w przypadku projektów aktywizacji zawodowej punktowane powinny być 

partnerstwa z PUPami, 

 punktowanie projektów, prowadzących określone działania dla określonych grup 

docelowych w ramach włączania społecznego (działania rekomendowane dla 

poszczególnych grup, patrz tabela wniosków i rekomendacji skierowanych do IZ WRPO 

moduł „Wnioski i konkluzje końcowe”), w przypadku najtrudniejszych grup premiowanie 

projektów mniej intensywnych w krótkiej jednostce czasu (mniej proponowanych działań), 

ale bardziej długotrwałych, 

 punktowanie tworzenie partnerstw, w szczególności pomiędzy różnymi jednostkami 

organizacyjnymi samorządu terytorialnego, jak i z organizacjami pozarządowymi, 

 przyznawanie punktów za komplementarność działań w obszarze włączenia społecznego. 

Ponadto w celu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem warto uzupełnić kryterium „Liczba 

nowopowstałych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu” o doprecyzowanie, iż w tym powstanie 

jakiś odsetek miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem, np. osób niepełnosprawnych. 

Warto przy tym pamiętać, iż im więcej w ramach danego działania różnych kryteriów tego rodzaju, 

tym większa ich sumaryczna waga, a co za tym idzie – znaczenie i wpływ na sposób realizacji 

projektu. 

Rekomenduje się stosowanie klauzul społecznych, w szczególności w celu wspierania 

przedsiębiorczości społecznej. W tym celu wskazane jest prowadzenie kampanii informacyjno-

promocyjnych, a zwłaszcza szkoleń z zakresu stosowania klauzul społecznych dla urzędników 

odpowiedzialnych za zamówienia publiczne. 
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Moduł 10. Problemy badawcze do następnych badań 

10.1. Problemy badawcze 

80.Jakie problemy i hipotezy badawcze – w kontekście wniosków z niniejszej ekspertyzy należałoby 

podjąć w dodatkowych badaniach (w tym: empirycznych o charakterze jakościowym lub 

ilościowym), aby uzyskać całościowy obraz niezbędnych kierunków interwencji w ramach WRPO 

2014+ i/lub innych programów operacyjnych? 

10.2. Wyniki badania 

80.Jakie problemy i hipotezy badawcze – w kontekście wniosków z niniejszej ekspertyzy należałoby 

podjąć w dodatkowych badaniach (w tym: empirycznych o charakterze jakościowym lub 

ilościowym), aby uzyskać całościowy obraz niezbędnych kierunków interwencji w ramach WRPO 

2014+ i/lub innych programów operacyjnych? 

Przeprowadzona diagnoza w module 1 pokazała, iż występują obszary niedostatecznie zbadane. Z 

punktu widzenia diagnozy skali, przyczyn i przejawów wykluczenia społecznego w woj. 

wielkopolskim warto przeprowadzić następujące badania: 

 kompleksowa diagnoza skali wykluczenia cyfrowego w woj. wielkopolskim, 

 badanie przestrzennego rozmieszczenia niepełnosprawności, 

 badanie współwystępowania potencjału aplikowania o fundusze zewnętrzne i zagrożenia 

wykluczeniem materialnym, 

 diagnoza potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Wyniki badań jakościowych, jak i przegląd dostępnej literatury wskazują, że wskazane byłoby w 

dodatkowych badaniach zbadać dogłębniej specyficzne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

w województwie w kontekście ich potrzeb i występowania, w tym przeprowadzić oddzielne badanie 

dla społeczności zmarginalizowanych Romów, Ukraińców, dostępne dane są bowiem w tym zakresie 

ubogie. Wskazane byłoby także przeprowadzenie pogłębionych badań byłych więźniów. Są to 

bowiem grupy o specyficznych problemach i potrzebach, a skala ich występowania jest na tyle 

mała, że nie do uchwycenia jest ich specyfika w badaniu nastawionym na wszystkie grupy 

zagrożone wykluczeniem. 

Wnioski z przeprowadzonych paneli ekspertów wskazują, że obecna grupa 45+ jest dobrze 

przebadana, jednak osoby, które dopiero staną się 45+ w trakcie przyszłej perspektywy finansowej 

2014-2020 to już będzie inne pokolenie. W związku z tym występuje deficyt diagnoz 

perspektywistycznych – badań dotyczących osób, które dopiero będą w grupie 45+. Z tego względu 

rekomendowane jest przeprowadzenie oddzielnych badań, diagnozujących potrzeby przyszłych 45-

latków i starszych (czyli obecnych 38-44-latków), by odpowiednio wcześniej odpowiedzieć na ich 

potrzeby i zaoferować im odpowiednie wsparcie umożliwiające im utrzymanie się na rynku pracy do 

czasu przedłużonego wieku emerytalnego. 

Z panelu ekspertów wynika również wniosek, że warto zrealizować badanie, które zdiagnozuje 

potencjał zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ponieważ nie ma obecnie kompleksowych badań 

tego obszaru. 

Inny wniosek z badań jakościowych jest taki, że brakuje wiedzy odnośnie tego jaki profil powinny 

obierać podmioty ekonomii społecznej. W celu rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej 

wskazane byłoby zlecenie ekspertyz, mających za cel identyfikację nisz rynkowych, które 
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przyczyniałyby się do rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności zasadne wydaje się określenie 

na ile ekonomia społeczna mogłaby się wpisywać w inteligentne specjalizacje. Wskazane jest 

również przeprowadzenia badania, dotyczącego finansowania ES przy użyciu rożnych instrumentów 

finansowych, np. zwrotnych, o czym była mowa w trakcie paneli ekspertów. 

Inna kwestia do zbadania to – jak sugerują wnioski z panelu ekspertów – zjawisko 

segregacji/polaryzacji występującego w woj. wielkopolskim. Jak bowiem zauważono na panelu: W 

przypadku Wielkopolski wspierania ośrodka głównego działa na niekorzyść pozostałych obszarów. 

W Poznaniu nie ma bezrobocia. W ogóle w Wielkopolsce nie ma bezrobocia. A zagrożenie ubóstwem 

relatywnym jest ogromne. 

Rekomendacje w zakresie WRPO 2014+ wskazują, iż istotne jest objęcie wsparciem osób 

zmarginalizowanych dochodowo, tzw. ubogich pracujących (ang. working poor). Jako że trudno  

na chwilę obecną stwierdzić, jakiego rodzaju działania byłyby najbardziej skuteczne, wskazane jest 

zbadanie potrzeb tej grupy społecznej. 

Na wiele pytań dotyczących konkretnych rozwiązań jakie należałoby zastosować w przyszłej 

perspektywie odpowie badanie ex-ante, np. w zakresie podziału środków, terytorializacji, kryteriów 

wyboru projektów i wskaźników. 

10.3. Konkluzje cząstkowe 

Występują obszary niedostatecznie zbadane: skala wykluczenia cyfrowego w województwie, 

przestrzenne rozmieszczenie niepełnosprawności, współwystępowanie potencjału aplikowania o 

fundusze zewnętrzne i zagrożenia wykluczeniem materialnym, potrzeby lokalnego rynku pracy.  

Brakuje pogłębionych analiz na poziomie woj. wielkopolskiego specyficznych grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym społeczności zmarginalizowanych Romów, Ukraińców oraz byłych 

więźniów (dostępne dane są bowiem w tym zakresie ubogie). 

Brakuje wiedzy odnośnie tego jaki profil powinny obierać podmioty ekonomii społecznej. Wskazane 

byłoby przeprowadzenie ekspertyz w tym zakresie, zwłaszcza w celu identyfikacji nisz w ramach 

inteligentnych specjalizacji. 

Brakuje badań w zakresie potrzeb i rekomendowanych form wsparcia dla osób które przekroczą 45 

r.ż. w trakcie przyszłej perspektywy. 

Brakuje badań poświęconych diagnozie potencjału zatrudnieniowego osób niepełnosprawnych. 

Brakuje badań diagnozujących sytuację ubogich pracujących. 

Na wiele pytań dotyczących konkretnych rozwiązań jakie należałoby zastosować w przyszłej 

perspektywie odpowie badanie ex-ante. 

10.4. Rekomendacje cząstkowe 

Warto przeprowadzić następujące badania: 

 kompleksowa diagnoza skali wykluczenia cyfrowego w woj. wielkopolskim, 

 badanie przestrzennego rozmieszczenia niepełnosprawności, 

 badanie współwystępowania potencjału aplikowania o fundusze zewnętrzne i zagrożenia 

wykluczeniem materialnym, 

 diagnoza potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekomenduje się przeprowadzenie oddzielnych, pogłębionych badań w celu identyfikacji potrzeb i 
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problemów oraz rekomendowanych działań dla społeczności zmarginalizowanych Romów, 

Ukraińców oraz byłych więźniów. 

W celu rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wskazane byłoby zlecenie ekspertyz 

mających za cel identyfikację nisz rynkowych, które przyczyniałyby się do rozwoju ekonomii 

społecznej, w szczególności zasadne wydaje się określenie, na ile ekonomia społeczna mogłaby 

wpisywać się w inteligentne specjalizacje. Wskazane jest również przeprowadzenia badania 

dotyczącego finansowania ES przy użyciu rożnych instrumentów finansowych, np. zwrotnych.  

Rekomendowane jest przeprowadzenie oddzielnych badań, diagnozujących potrzeby przyszłych 45-

latków,  by odpowiednio wcześniej odpowiedzieć na ich potrzeby i zaoferować im odpowiednie 

wsparcie, umożliwiające im utrzymanie się na rynku pracy do czasu przedłużonego wieku 

emerytalnego. 

Warto zlecić badanie, które zdiagnozuje potencjał zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także 

oddzielne badanie w celu uchwycenia zjawiska segregacji/polaryzacji w województwie. 

Wskazane jest zbadanie potrzeb ubogich pracujących. 
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Wnioski i konkluzje końcowe 

Lp. Wniosek Rekomendacja 
Oczekiwany efekt 

wdrożenia rekomendacji 
 Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendacji 

Termin 

realizacji 

1.  Z badania wynika niedosyt 

współpracy pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

Należy podjąć działania mające 

na celu nasilenie tej współpracy.  

Zwiększenie poziomu 

współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w 

województwie, większa 

efektywność ich działań. 

Promocja korzyści wynikających ze 

współpracy w rozwiązywaniu problemów, 

komunikacji pomiędzy poszczególnymi 

poziomami JST, dobrych praktyk, wymiana 

doświadczeń oraz działania nieformalne (np. 

spotkania, kontakty pozazawodowe). 

IZ WRPO 
Nowy okres 

programowania 

2.  Długotrwałe wsparcie 

beneficjentów (zarówno 

pochodzących z kręgów 

wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem jak i w celu 

budowania społeczeństwa 

obywatelskiego) jest bardziej 

efektywne niż krótkie a oferujące 

intensywne działania projekty. 

W zależności od nasilenia 

występowania problemu w danej 

grupie beneficjentów promować 

realizację projektów mniej 

intensywnych (co nie znaczy 

mniej kompleksowych) a 

bardziej długotrwałych. 

Większa efektywność 

wsparcia. 

Odpowiednie zapisy w dokumentacjach 

konkursowych. 

IZ WRPO 
Nowy okres 

programowania 

3.  Realizacja projektów PO KL w 

zbyt małym stopniu opiera się na 

potrzebach Beneficjentów 

Ostatecznych, a w zbyt dużym na 

formalnych zapisach 

(wytycznych).  

Należy opierać realizację 

projektów o rzetelną diagnozę 

potrzeb grup docelowych. 

Większa adekwatność 

wsparcia, większa 

skuteczność wsparcia. 

Odpowiednie zapisy w dokumentacjach 

konkursowych pozwalające na większą 

elastyczność projektów w zakresie 

dostosowywania ich do potrzeb konkretnych 

odbiorców wsparcia. 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 

4.  Zbyt mały nacisk kładzie się na 

prowadzenie działań 

prewencyjnych kierowanych do 

najmłodszych.  

Położenie nacisku na działania 

skierowane w pierwszej 

kolejności do najmłodszych. 

Realizacja działań 

prewencyjnych, która 

skutkować będzie mniejszym 

odsetkiem osób 

wykluczonych społecznie w 

przyszłości. 

Odpowiednie zapisy w dokumentacjach 

konkursowych, wśród grup docelowych 

wskazanie dzieci do 16 r. ż. 

Rekomendowane jest wprowadzenie 

systemu stypendialnego, którego 

adresatami oprócz dzieci osiągających 

najlepsze wyniki byłyby również dzieci z 

trudnych środowisk. W ramach takich 

stypendiów dzieciom powinna zostać 

stworzona możliwość udziału w 

dodatkowych wyjazdach motywujących ich 

do nauki i pogłębiających ich wiedzę. 

IZ WRPO Nowy okres 
programowania 
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5.  Beneficjenci ekonomii społecznej 

w głównej mierze postrzegani są 

jako osoby uzależnione od 

wsparcia – sprzyja to 

negatywnemu utrwalaniu 

wizerunku osoby wykluczonej. 

Promocja ekonomii społecznej i 

edukowanie w jej zakresie. 

Zmiana wizerunku 

beneficjentów ekonomii 

społecznej spowoduje 

większą aktywność w jej 

zakresie. 

Promocja ekonomii społecznej, budowa jej 

pozytywnego wizerunku. 

IZ WRPO/ 

szkoły/ media 

Nowy okres 

programowania 

6.  Stosunkowo mała 

komplementarność przedsięwzięć 

ułatwiających realizację celów 

Strategii Europa 2020 w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz stymulowania i 

stwarzania warunków dla 

włączenia społecznego 

Położenie nacisku na połączenie 

funduszy EFRR i EFS, 

zastosowanie różnorodnych 

narzędzi wspierających 

komplementarność 

Zwiększona 

komplementarność 

przedsięwzięć ułatwiających 

realizację celów Strategii 

Europa 2020 w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz 

stymulowania i stwarzania 

warunków dla włączenia 

społecznego 

Punktowanie komplementarności projektów 

finansowanych z EFRR i EFS promujących 

komplementarność w szczególności w 

następujących obszarach włączenia 

społecznego: obszar edukacji (z naciskiem 

na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo 

wyższe) w połączeniu z projektami 

miękkimi; obszar rewitalizacji; obszar 

zdrowia; obszar pomocy społecznej. 

Tworzenie horyzontalnych ciał doradczych, 

które będą czuwały nad zapewnieniem 

koordynacji i komplementarności działań. W 

celu zapewnienia ich efektywności powinny 

one skupiać osoby decyzyjne lub powinny 

być wyposażone w instrumenty wpływu na 

decydentów.  

Wspieranie projektów partnerskich, jak i 

współpracy przedstawicieli różnych 

instytucji (JST różnego szczebla, PUP, OPS, 

PCPR, NGO itd.). 

Stworzenie kryteriów dostępu 

wymuszających realizację przez JST działań 

w partnerstwie. 

Stworzenie bazy danych umożliwiającej 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 

monitorowanie komplementarności WRPO z 

innymi programami realizowanymi na 

terenie Wielkopolski. 

Wyodrębnienie wskaźników pozwalających 

na zmierzenie efektu synergii.  

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 
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Organizacja spotkań i szkoleń, które 

zachęcałyby beneficjentów do tworzenia 

komplementarnych projektów.  

Stworzenie systemu informacji dla 

beneficjentów na temat projektów 

realizowanych w regionie, który ułatwiałby 

tworzenie projektów komplementarnych.  

Rozważenie wprowadzenia obowiązku bądź 

punktowanie przygotowania przez 

beneficjentów starających się o 

dofinansowanie projektów kompleksowego 

programu działań, na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W 

dokumencie tym, obok wykazu zadań 

przestrzennych i gospodarczych, należy 

przewidzieć planowane do realizacji zadania 

społeczne dotyczące przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i/lub 

stymulowania włączenia społecznego 

(rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

rozwój ekonomii społecznej).  

 

7.  Obecnie przyjęte założenia w 

zakresie kryteriów wyboru 

projektów w ramach WRPO 

2014+ wskazują, że na razie 

powstały jedynie kierunkowe 

zasady wyboru projektów, wśród 

których można jednak wskazać 

kilka wspierających włączenie 

społeczne. Wskazane jest jednak, 

by model kryteriów wyboru 

projektów w nowej perspektywie 

2014-2020 został znacznie w tym 

zakresie rozbudowany.  

 

Należy uzupełnić model 

kryteriów wyboru projektów w 

nowej perspektywie 2014-2020. 

Kryteria wybory projektów w 

większym stopniu promujące 

projekty nakierowane na 

włączenie społeczne. 

W ramach kryteriów wyboru projektów w 

ramach WRPO 2014+ ustanowienie 

punktowanych kryteriów merytorycznych 

(punktowane na kilkustopniowej skali, a nie 

jedynie formalne, w skali zerojedynkowej):  

 wymaganie spójności projektu z 

politykami horyzontalnymi (we 

wszystkich 

priorytetach/działaniach), 

 wymaganie spójności projektu z 

dokumentami strategicznymi, w 

szczególności SRWW oraz 

strategią Europa 2020 w zakresie 

rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 
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 punktowanie powstawania 

nowych miejsc pracy, w 

szczególności dla osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób 45+ i 

niepełnosprawnych, 

 punktowanie projektów o 

wysokiej efektywności 

zatrudnieniowej, 

 punktowanie projektów 

zakładających pogłębioną analizę 

potrzeb uczestników (w tym 

doradztwo zawodowe) oraz 

kompleksowe wsparcie (pakiet 

różnych form wsparcia), 

 punktowanie realizacji projektów 

na obszarach zagrożonych 

wykluczeniem.  

Biorąc pod uwagę kluczowe 

problemy dla województwa – czyli 

bezrobocie oraz długotrwałe 

bezrobocie (patrz: rozdział 

„Diagnoza”), powinny to być 

przede wszystkim obszary o 

wysokim/rosnącym poziomie 

bezrobocia, w tym w 

szczególności obszary wiejskie, 

 punktowanie projektów 

partnerskich realizowanych na 

najtrudniejszych obszarach, w 

szczególności w przypadku 

projektów aktywizacji zawodowej 

punktowane powinny być 

partnerstwa z PUPami, 

 punktowanie projektów 

prowadzących określone działania 

dla określonych grup docelowych 
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 Sposób wdrożenia 
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realizacji 

w ramach włączania społecznego 

(patrz tabela wniosków i 

rekomendacji skierowanych do IZ 

WRPO, poniżej), 

 punktowanie tworzenie 

partnerstw, w szczególności 

pomiędzy różnymi jednostkami 

organizacyjnymi samorządu 

terytorialnego, jak i z 

organizacjami pozarządowymi, 

 przyznawanie punktów za 

komplementarność działań w 

obszarze włączenia społecznego. 

8.  Biorąc pod uwagę wyniki analizy 

dostępnych opracowań, badań 

ilościowych, jak i jakościowych 

widać, że uzasadnione byłoby 

zastosowanie klauzul społecznych 

w WRPO 2014+, w ramach 

kryteriów wyboru projektów 

wśród narzędzi wspierających 

włączenie społeczne, a w 

szczególności ekonomię 

społeczną. Rozwiązanie to jest 

jednak w woj. rzadko stosowane, 

co wynika przede wszystkim z 

obawy urzędników, iż może się to 

okazać problematyczną 

procedurą. 

Należy zwiększyć wiedzę 

urzędników odpowiedzialnych za 

zamówienia publiczne w zakresie 

stosowania klauzul społecznych. 

Większy odsetek JST 

stosujących klauzule 

społeczne, rozwój ekonomii 

społecznej. 

Organizacja kampanii informacyjno-

promocyjnych, a także szkoleń dla 

urzędników odpowiedzialnych za 

zamówienia publiczne. 

IZ WRPO,  

Samorząd 

szczebla 

wojewódzkiego, 

powiatowego i 

gminnego 

Nowy okres 

programowania 

9.  Brakuje pogłębionych analiz 

odnośnie potrzeb specyficznych 

grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym społeczności 

zmarginalizowanych Romów, 

Ukraińców oraz byłych więźniów. 

Rekomenduje się 

przeprowadzenie oddzielnych, 

pogłębionych badań dla 

wskazanych grup. 

Uzyskanie pogłębionych 

analiz na temat potrzeb 

społeczności 

zmarginalizowanych oraz 

byłych więźniów. 

Przeprowadzenie oddzielnych, pogłębionych 

badań w celu identyfikacji potrzeb i 

problemów oraz rekomendowanych działań 

dla społeczności zmarginalizowanych 

Romów, Ukraińców oraz byłych więźniów. 

 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 

10.  Brakuje wiedzy odnośnie tego, Przeprowadzenie ekspertyz Rozwój podmiotów ekonomii W celu rozwoju inicjatyw z zakresu IZ WRPO Nowy okres 
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jaki profil powinny obierać 

podmioty ekonomii społecznej, 

wskazane byłoby 

przeprowadzenie ekspertyz w tym 

zakresie, zwłaszcza w celu 

identyfikacji nisz w ramach 

inteligentnych specjalizacji. 

identyfikujących nisze rynkowe 

dla PES.  

społecznej. ekonomii społecznej wskazane byłoby 

zlecenie ekspertyz mających za cel 

identyfikację nisz rynkowych, które 

przyczyniałyby się do rozwoju ekonomii 

społecznej, w szczególności zasadne wydaje 

się określenie na ile ekonomia społeczna 

mogłaby się wpisywać w inteligentne 

specjalizacje. 

programowania 

11.  Proces budowania PES jest 

długotrwały, wymaga czasu i 

zaangażowania zasobów 

(kompetentnych ludzi, pieniędzy). 

W zakresie wsparcia ekonomii 

społecznej konieczne jest 

rozwijanie inicjatyw 

sprawdzonych – budowania 

lokalnych partnerstw, najlepiej 

trójsektorowych, przy wsparciu 

których mogą powstawać i 

działań PES. Należy także 

inwestować w podmioty, które 

obecnie pełnią np. rolę OWES, 

tak, aby zachować trwałość 

rezultatów zakończonych lub 

trwających projektów. 

Wzrost liczby i trwałości PES 

w woj. Wielkopolskim. 

Rozszerzenie działań prowadzonych 

pilotażowo w ramach WCES  oraz przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych. 

ROPS, w ramach 

RPRES 

Po zakończeniu 

realizacji 

projektu WCES  

12.  Poziom zainteresowania obywateli 

ideą ekonomii społecznej należy 

uznać za niewystarczający. 

Spółdzielnie socjalne nie kojarzą 

się pozytywnie – zarówno z 

powodu nazwy, jak i postrzegania 

uczestników jako „gorszych”. 

Należy tworzyć atmosferę 

sprzyjająca rozwojowi PES i 

aktywności obywatelskiej 

poprzez tworzenie ich 

pozytywnego wizerunku.  

Stworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi 

aktywności obywatelskiej i 

PES. 

Ogólnowojewódzka kampania promocyjna 

oraz działania podejmowane na szczeblu 

powiatowym i gminnym przez JST. 

Samorząd 

szczebla 

wojewódzkiego, 

powiatowego i 

gminnego 

2014 r.  

13.  Występują obszary 

niedostatecznie zbadane: skala 

wykluczenia cyfrowego w 

województwie, przestrzenne 

rozmieszczenie 

niepełnosprawności, 

współwystępowanie potencjału 

aplikowania o fundusze 

zewnętrzne i zagrożenia 

Zbadanie skali wykluczenia 

cyfrowego w województwie, 

przestrzennego rozmieszczenia 

niepełnosprawności, 

współwystępowania potencjału 

aplikowania o fundusze 

zewnętrzne i zagrożenia 

wykluczeniem materialnym, 

potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Pogłębienie wiedzy na 

powyższe tematy poprzez 

uzyskanie pogłębionych 

analiz. 

Przeprowadzenie badań: 

 kompleksowa diagnoza skali 

wykluczenia cyfrowego w woj. 

wielkopolskim, 

 badanie przestrzennego 

rozmieszczenia 

niepełnosprawności, 

 badanie współwystępowania 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 
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wykluczeniem materialnym, 

potrzeby lokalnego rynku pracy.  

potencjału aplikowania o fundusze 

zewnętrzne i zagrożenia 

wykluczeniem materialnym, 

 diagnoza potrzeb lokalnego rynku 

pracy. 

 

14.  Brakuje badań w zakresie potrzeb 

i rekomendowanych form 

wsparcia dla osób które 

przekroczą 45 r.ż. w trakcie 

przyszłej perspektywy. 

Rekomendowane jest 

przeprowadzenie oddzielnych 

badań diagnozujących potrzeby 

przyszłych 45-latków. 

Większa adekwatność 

wsparcia, większa 

skuteczność wsparcia. 

Przeprowadzenie oddzielnych badań 

diagnozujących potrzeby przyszłych 45-

latków tak, by odpowiednio wcześniej 

odpowiedzieć na ich potrzeby i zaoferować 

im wsparcie umożliwiające utrzymanie się 

na rynku pracy do czasu przedłużonego 

wieku emerytalnego. 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 

15.  Brakuje badań poświęconych 

diagnozie potencjału 

zatrudnieniowego osób 

niepełnosprawnych. 

Rekomenduje się 

przeprowadzenie badania, które 

zdiagnozuje potencjał 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

Większa adekwatność 

wsparcia, większa 

skuteczność wsparcia. 

Przeprowadzenie badania, które zdiagnozuje 

potencjał zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 

16.  W przypadku Wielkopolski 

wspieranie ośrodka głównego 

działa na niekorzyść pozostałych 

obszarów. 

Zbadanie segregacji/polaryzacji 

w województwie. 

Przeciwdziałanie zjawisku 

segregacji/polaryzacji. 

Przeprowadzenie oddzielnego badania w 

celu uchwycenia zjawiska 

segregacji/polaryzacji w województwie. 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 

17.  Rekomendacje w zakresie WRPO 

2014+ wskazują, iż istotne jest 

objęcie wsparciem osób 

zmarginalizowanych dochodowo, 

tzw. ubogich pracujących (ang. 

working poor). Jako że trudno na 

chwilę obecną stwierdzić, jakiego 

rodzaju działania byłyby 

najbardziej skuteczne, wskazane 

jest zbadanie potrzeb tej grupy 

społecznej. 

Zbadanie potrzeb ubogich 

pracujących. 

Większa adekwatność 

wsparcia, przeciwdziałanie 

wykluczeniu. 

Przeprowadzenie oddzielnego badania w 

celu diagnozy sytuacji i identyfikacji potrzeb 

ubogich pracujących. 

IZ WRPO Nowy okres 

programowania 
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Tabela wniosków i rekomendacji skierowanych do IZ WRPO, zawierająca  proponowany rodzaj działania, typy projektów, typy beneficjentów i grupy 

docelowe.  

 

beneficjenci ostateczni 

(grupy docelowe) 

Kluczowe problemy Typ projektu Rodzaje działań Uwagi dodatkowe Beneficjenci (projektodawcy) 

Osoby po 45 r. ż. – 

ogółem 

 Problemy zdrowotne Projekty 

inwestycyjne 

 Doposażenie placówek ochrony 

zdrowia 

Jako działania uzupełniające 

programy prozdrowotne 

Placówki ochrony zdrowia 

Osoby po 45 r. ż. – w 

wieku produkcyjnym  

Pracujące 

 Zagrożenie zwolnieniem 

 Problemy zdrowotne 

 Praca na stanowisku 

nieodpowiednim do wieku 

Projekty 

miękkie 

 Działania wzmacniające ich 

pozycję na rynku pracy 

 Szkolenia i kursy podnoszące lub 

zmieniające kwalifikacje 

 Działania prozdrowotne 

 Doradztwo zawodowe 

 Działania edukacyjne skierowane 

do przedsiębiorców, 

uświadamiające w jaki sposób 

postępować z pracownikami 

starszymi, aby jak najlepiej 

wykorzystać ich potencjał 

Działania powinny być 

ukierunkowane na utrzymanie 

zatrudnienia. Wsparcie tej grupy 

nie wymaga dużych nakładów, a 

efektywność może być bardzo 
wysoka. 

Dlatego warto podejmować 

działania ukierunkowane na 

podnoszenie kwalifikacji lub 

przekwalifikowanie w połączeniu 

z doradztwem zawodowym. 

Doradztwo zawodowe 

niekoniecznie musiałoby polegać 

na poszukiwaniu nowej ścieżki 

zawodowej, ale np. na 
przeanalizowaniu, jak w sposób 

optymalny ustalić pozycję osoby 

starszej u obecnego pracodawcy. 

Ważne jest wspieranie 

pracodawców w tworzeniu 

polityki zarządzania wiekiem.  

JST 

Organizacje pozarządowe 

Instytucje rynku pracy – 

publiczne i niepubliczne 

 

Osoby po 45 r. ż. – w 

wieku produkcyjnym  

Bezrobotne 

 Bezrobocie długotrwałe 

 Stereotypowe postrzeganie 

starszych pracowników jako 

słabych 

 Problemy zdrowotne 

Projekty 

miękkie 

 Działania wzmacniające ich 

pozycję na rynku pracy 

 Szkolenia i kursy podnoszące lub 

zmieniające kwalifikacje 

 Działania prozdrowotne 
 Doradztwo zawodowe 

 Działania edukacyjne skierowane 

do przedsiębiorców, 

uświadamiające w jaki sposób 

postępować z pracownikami 

starszymi, aby jak najlepiej 

wykorzystać ich potencjał 

 

W odniesieniu do osób 45+ 

bezrobotnych potrzebne są 

kompleksowe programy wsparcia 

szyte na miarę potrzeb 

indywidualnych. 

JST 

Organizacje pozarządowe 

Instytucje rynku pracy – 

publiczne i niepubliczne 
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beneficjenci ostateczni 

(grupy docelowe) 

Kluczowe problemy Typ projektu Rodzaje działań Uwagi dodatkowe Beneficjenci (projektodawcy) 

Osoby po 45 r. ż. – w 

wieku poprodukcyjnym  

W słabej kondycji 

zdrowotnej i 

ekonomicznej 

• Problemy zdrowotne 

• Ubóstwo 

• Samotność 

Projekty 

inwestycyjne 

 Tworzenie i wyposażenie 

placówek opieki dziennej 

 JST 

Organizacje pozarządowe 

Projekty 

miękkie 

 Działania opiekuńcze, pomoc 

materialna i rzeczowa 

 Wspieranie lokalnych organizacji 

pozarządowych oferujących 

wsparcie takim osobom 

 JST 

Organizacje pozarządowe 

Osoby po 45 r. ż. – w 

wieku poprodukcyjnym  

W dobrej kondycji 

zdrowotnej i 
ekonomicznej 

• Samotność 

• Problem czasu wolnego 

Projekty 

miękkie 

 Działania aktywizujące, 

włączające osoby starsze w życie 

społeczne (np. wolontariat lub 

projekty aktywizujące i 
edukacyjne, takie jak uniwersytet 

III wieku) 

 Wspieranie lokalnych organizacji 

pozarządowych, działających na 

rzecz takich osób 

Warto realizować działania, 

których celem będzie aktywizacja 

osób starszych, także 

obywatelska. Zatem powinny być 
to nie tylko projekty oferujące 

osobom starszym udział w 

działaniach aktywizujących i 

edukacyjnych, ale też 

wykorzystujące ich potencjał, np. 

poprzez wolontariat, działania 

społeczne na rzecz społeczności 

lokalnych. 

JST 

Organizacje pozarządowe 

Osoby mieszkające na 

wsi 

bezrobocie (szczególnie 

długotrwałe), trudność z dojazdem 

do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, 
itp., ubóstwo, niskie kwalifikacje 

Projekty 

inwestycyjne 

 Inwestycje w obszarze transportu 

(inwestycje liniowe drogowe i 

kolejowe) 

 Rozwój transportu masowego – 

tworzenie połączeń kolejowych, 

autobusowych 

 Inwestycje w infrastrukturę 

telekomunikacyjną – dostęp do 

Internetu (najlepiej w połączeniu 

z projektami podnoszącymi 

kompetencje komunikacyjne) 

 Kompleksowa rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów 
wiejskich 

 Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną 

Istotne są działania wspierające 

dostęp do miejsc pracy poza 

miejscem zamieszkania oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy 

blisko miejsca zamieszkania. 

Szansą dla rozwoju obszarów 

wiejskich jest, zważywszy na 

ograniczone środki finansowe i 

wielkie potrzeby, wspieranie 

działań, które w jak największym 

stopniu wykorzystają lokalny 

potencjał. 

JST 

Projekty 

miękkie 

 Kursy, szkolenia, warsztaty 

podnoszące kwalifikacje 

zawodowe 

JST, NGO, a najlepiej 

partnerstwa JST z NGO 
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beneficjenci ostateczni 

(grupy docelowe) 

Kluczowe problemy Typ projektu Rodzaje działań Uwagi dodatkowe Beneficjenci (projektodawcy) 

 Dofinansowanie kosztów 

dojazdów 

 Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

 Doradztwo zawodowe i 

pośrednictwo pracy 

 Realizacja projektów 

wykorzystujących lokalny 
potencjał (turystyka, ekologia, 

OZE) zgodnie z planami rozwoju 

poszczególnych gmin 

Osoby niepełnosprawne bezrobocie (szczególnie 

długotrwałe), problemy zdrowotne/ 

niepełnosprawność, trudność z 

dojazdem do pracy, szkół, ośrodków 

zdrowia, itp., niskie 

kwalifikacje/umiejętności 

Projekty 

inwestycyjne 

Projekty wpływające na polepszenie 

dostępu osób niepełnosprawnych do 

konkurencyjnego rynku pracy: 

 Inwestycje w obszarze 

transportu, w tym zbiorowego 

 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną (budynki i 

wyposażenie) 

 Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną (budynki, wyposażenie, 

w tym specjalistyczne) 

 Inwestycje w infrastrukturę 

telekomunikacyjną – w kontekście 

umożliwienia pracy zdalnej. 

Wszystkie projekty inwestycyjne, 

niezależnie od tego, kto jest 

beneficjentem (samorząd, 

przedsiębiorca, inne) powinny 

zakładać wdrożenie rozwiązań 

ułatwiających korzystanie z 

infrastruktury przez 

niepełnosprawnych (ale także, 
często mniej mobilne i sprawne 

osoby starsze).  

Kluczowe jest wsparcie 

kompleksowe, skierowane nie 

tylko do osoby niepełnosprawnej, 

ale też jej otoczenia (np. 

pracodawców). 

Promować należy projekty 

zakładające pomoc osobie 
niepełnosprawnej poprzez 

doradztwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy oraz poprzez 

wyszukanie i skontaktowanie 

osoby z konkretnym pracodawcą, 

który również otrzymałby 

wsparcie doradcze, jak 

zorganizować stanowisko pracy i 

jak postępować z nowym 

pracownikiem. 

Kierując wsparcie do ON należy 

brać pod uwagę zróżnicowanie tej 

 

 Projekty 

miękkie 

Wszyscy: 

 Wsparcie zdrowotne 

 Kursy, szkolenia zawodowe 

 Wsparcie psychologiczne 

Zdolni do pracy na konkurencyjnym 
rynku pracy: 

 Staże, praktyki 

 Szkolenia i kursy podnoszące lub 

zmieniające kwalifikacje 

JST, NGO, a najlepiej 

partnerstwa JST z NGO 
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beneficjenci ostateczni 

(grupy docelowe) 

Kluczowe problemy Typ projektu Rodzaje działań Uwagi dodatkowe Beneficjenci (projektodawcy) 

 Doradztwo zawodowe 

 Pośrednictwo pracy (asystent) 

 Działania edukacyjne skierowane 

do przedsiębiorców 

uświadamiające, w jaki sposób 

postępować z ON 

 Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

Niezdolni do pracy na konkurencyjnym 

rynku pracy: 

 Dotacje na zakładanie spółdzielni 

socjalnych 

 Wspieranie organizacji 

pozarządowych współpracujących 

z ON 

grupy nie tylko ze względu na 

rodzaj niepełnosprawności, ale 

też ich zdolność lub jej brak do 

funkcjonowania na otwartym 

rynku pracy. 

Kluczowe jest wykorzystanie 

silnego potencjału organizacji 

pozarządowych działających na 
rzecz ON. Ze względu na 

ograniczoną ilość środków 

finansowych, należy wspierać 

NGO, które mają silną i 

ugruntowaną pozycję (unikanie 

wspierania podmiotów 

utworzonych na potrzeby 

korzystania ze środków UE).  

 

Byli więźniowie  Bezrobocie (szczególnie 

długotrwałe) 

 Uzależnienia 

 Ubóstwo 

 Niskie kwalifikacje 

 Konflikty z prawem 

 Ostracyzm społeczny 

 Uprzedzenia pracodawców 

Projekty 

miękkie 

 Wsparcie psychologiczne – ze 

względu na uzależnienia 

 Pośrednictwo pracy i doradztwo 

zawodowe 

 Kursy, szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe 

 Zatrudnienie subsydiowane 

 Wsparcie asystenta rodziny – 

bieżąca współpraca z tymi 

osobami 

 

Samorządy wskazały na tę grupę 

jako: 

 silnie zagrożoną 

wykluczeniem,  

 mającą specyficzne 

potrzeby, 

 na tle innych grup niezbyt 

liczną. 

Dlatego warto rekomendować 

skierowanie do tej grupy 

oddzielnych projektów, ale nie 

przeznaczać zbyt dużych środków 

finansowych.  

JST, NGO, a najlepiej 

partnerstwa JST z NGO 

Kobiety  bezrobocie (szczególnie 

długotrwałe), trudność z dojazdem 
do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, 

itp., niskie kwalifikacje/ umiejętności 

Projekty 

inwestycyjne 

 Tworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi/osobami zależnymi 

Kobiety stanowią większość w 

innych grupach zagrożonych 
problemami społecznymi. Warto 

uwzględnić ich potrzeby planując 

realizację projektów, które nie są 

skierowane wyłącznie do kobiet, 

ale wiadomo, że stanowić będą 

one dużą część grupy docelowej. 

Warto zatem w ramach innych 

 

Projekty 

miękkie 

 Organizacja wsparcia w opiece 

nad dziećmi na czas poszukiwania 
pracy 

 Dostosowanie terminów realizacji 

kursów do obowiązków 

JST, NGO, a najlepiej 

partnerstwa JST z NGO 
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beneficjenci ostateczni 

(grupy docelowe) 

Kluczowe problemy Typ projektu Rodzaje działań Uwagi dodatkowe Beneficjenci (projektodawcy) 

rodzinnych uczestniczek 

 

projektów uwzględnić rozwiązania 

takie jak wymienione w komórce 

obok. 

Oprócz działań bezpośrednio 

nakierowanych na aktywizację 

kobiet, w przyszłej perspektywie 

finansowej warto by w większym 

stopniu uwzględnić wspieranie 
kampanii przeciwdziałających 

stereotypom i promujących 

aktywność zawodową kobiet oraz 

zaangażowanie ojców w opiekę 

nad dzieckiem. 

Osoby młode (16-26 

lat) 

bezrobocie, kwalifikacje/ 

umiejętności nieadekwatne do 

potrzeb lokalnego rynku pracy, 

trudne warunki mieszkaniowe 

Projekty 

inwestycyjne 

 Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną (w tym szkolnictwo 

wyższe) 

 JST, uczelnie wyższe 

Projekty 

miękkie 

 Staże, praktyki 

 Szkolenia, kursy 

 Zatrudnienie subsydiowane 

 Doradztwo zawodowe 

Kluczowe dla osób młodych jest 

nabywanie umiejętności 

praktycznych i doświadczenia 

zawodowego. 

Na wczesnych etapach 
kształcenia ważne jest doradztwo 

zawodowe, pozwalające młodym 

ludziom trafniej wybrać ścieżkę 

kształcenia.  

JST, szkoły 

Dzieci (do 16 r.ż.)  nieadekwatny wybór ścieżki 

kształcenia po gimnazjum 

 brak kontaktu z rynkiem pracy, 

brak wiedzy nt. rynku pracy 

 brak środków finansowych na 

podręczniki szkolne, pomoce 

naukowe, zajęcia pozaszkolne 
 niska i zróżnicowana 

regionalnie jakość kształcenia 

Projekty 

inwestycyjne 

 Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną 

 JST, szkoły 

Projekty 

miękkie 

 Doradztwo zawodowe na poziomie 

gimnazjum i w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 Staże, praktyki, wizyty w 

zakładach pracy, spotkania z 

pracodawcami 

 Wsparcie materialne 

 Zajęcia bezpłatne pozaszkolne 

 Podnoszenie kompetencji kadr 

 Zajęcia wyrównawcze i dla 

młodych talentów 

Warunek zewnętrzny: 

Konieczność zapewnienia dostępu 

do dodatkowych zajęć dla 

wszystkich uczniów (transport do 

domu po zakończeniu zajęć).  

W przypadku wspierania dzieci 
znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji materialnej, 

przez którą np. nie mają 

pieniędzy na zakup podręczników 

czy pomocy naukowych, istotne 

jest, aby brać pod uwagę nie 

tylko dzieci z rodzin, gdzie 

JST, szkoły 

Organizacje pozarządowe  
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beneficjenci ostateczni 

(grupy docelowe) 

Kluczowe problemy Typ projektu Rodzaje działań Uwagi dodatkowe Beneficjenci (projektodawcy) 

opiekunowie są bezrobotnie, ale 

także tych, gdzie rodzice pracują, 

ale ich dochody są niskie. 
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Aneksy 

A. Wykaz dokumentów i innych źródeł wykorzystanych do 

przeprowadzenia niniejszego badania 

Dokumenty programowe, w tym strategie, programy i plany działań WUP: 

Program wojewódzki „Nie jesteś sam” w tym trzy podprojekty: „Rowy”, „Lepsza droga”, „Aktywna 

kobieta”, Poznań, 2008. 

Program „Nie jesteś sam”, Poznań, 2007. 

Program „Rowy”, Poznań, 2007. 

Program „Rowy. Jesień 2006”. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, Poznań, 2006. 

Program „Lepsza droga”. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych z terenów 

wiejskich dla województwa wielkopolskiego, Poznań, 2005. 

Program „Rowy 2005”. Program aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim 

zagrożeniu bezrobociem dla województwa wielkopolskiego, Poznań, 2005. 

Program „Rowy – melioracje szczegółowe 2005”. Program aktywizacji bezrobotnych z terenów 

wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem dla województwa wielkopolskiego, Poznań, 2005. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2013 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2010 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2009 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2007 rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2006rok. 

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2005 rok. 

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. 

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004-2006. 
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Dokumenty programowe, w tym strategie, programy i plany pracy ROPS: 

Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020 

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020, 

Poznań, 2012. 

Regionalny Program ochrony zdrowia psychicznego województwa wielkopolskiego na lata 2011-

2015, Poznań, 2011. 

Plan działań na rok 2012 w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011-2010. 

Wielkopolski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2010, Poznań, 2011. 

Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2013. 

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 

województwie wielkopolskim na lata 2007-2013, Poznań, 2007. 

Plan działań ROPS na 2013 rok. 

Program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim „Łatwiej w rodzinie”, ROPS. 

Program wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim, ROPS. 

Program wspierania aktywności seniorów i ich rodzin oraz zapobiegania marginalizacji życia ludzi 

starszych w Wielkopolsce, ROPS.  

Dokumenty programowe, w tym strategie, programy i plany pracy UMWW: 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

Strategia Wielkopolska 2020 

Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim, Poznań, 2002. 

e-WIELKOPOLSKA. Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie 

Wielkopolskim, Wojciech Cellary, Poznań, 2004. 

Regulamin funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej województwa wielkopolskiego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Regionalnej Sieci 

Tematycznej Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia zmian do 

Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Uszczegółowienie WRPO. 
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Dokumenty wewnętrzne o charakterze analitycznym oraz sprawozdania z realizacji 

celów i zadań zamieszczonych w dokumentach programowych sporządzone przez WUP: 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

za rok 2011”. Jednostka sprawozdająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2012 roku. 

Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach PO KL 2007-2013: za 

rok 2010. I półrocze 2011, za rok 2011, za I półrocze 2012, za rok 2012 

Plany działań poszczególnych priorytetów 

Wykaz umów zawartych z Beneficjentami w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim378 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2012. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2011. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2010. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2009. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2008. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2007. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2006. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 

rok 2005. 

Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, 

obejmujący okres sprawozdawczy 2010-2011.Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmujący okres sprawozdawczy 2007-2009. 

 

                                                 

 

 
378  Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie danych. Wykonawca zastrzega, że zostaną zachowane 

wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z ochroną danych osobowych. 
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Dokumenty wewnętrzne o charakterze analitycznym oraz sprawozdania z realizacji 

celów i zadań zamieszczonych w dokumentach programowych sporządzone przez ROPS: 

Biuletyn 1/2011, Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu, Poznań, 2011. 

Biuletyn 2/2011, Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu, Poznań, 2011. 

Wyciąg z Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w 

Województwie Wielkopolskim na lata 2012 – 2020, Poznań, 2012. 

Wyciąg z Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w 

Województwie Wielkopolskim na lata 2012 – 2020, Poznań, 2012. 

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich, Obserwatorium Integracji Społecznej, 

Poznań, 2011. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2012, Poznań, 2013. 

Harmonogram realizacji „Regionalnego Programu ochrony zdrowia psychicznego województwa 

wielkopolskiego na lata 2011-2015. 

Sprawozdanie z realizacji „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” przez 

Samorząd Wojewódzki w 2008 roku, Poznań, 2009. 

Sprawozdanie z realizacji „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” przez 

Samorząd Wojewódzki w 2009 roku, Poznań, 2010. 

Sprawozdanie z realizacji „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” przez 

Samorząd Wojewódzki w 2010 roku, Poznań, 2011. 

Sprawozdanie z realizacji „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” przez 

Samorząd Wojewódzki w 2011 roku, Poznań, 2012. 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012, Poznań, 2013. 

Działania ROPS w I kwartale 2012 roku cz. I. 

Działania ROPS w I kwartale 2012 roku cz. II. 

Działania ROPS w I kwartale 2012 roku cz. III. 

Działania ROPS w II kwartale 2012 roku cz. I. 

Działania ROPS w II kwartale 2012 roku cz. II. 
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Działania ROPS w II kwartale 2012 roku cz. II. 

Działania ROPS w III kwartale 2012 roku. 

Działania ROPS w IV kwartale 2012 roku. 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

za rok 2011”. Jednostka sprawozdająca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

Dokumenty wewnętrzne o charakterze analitycznym oraz sprawozdania z realizacji 

celów i zadań zamieszczonych w dokumentach programowych sporządzone przez 

UMWW: 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, okres sprawozdawczy: 01.01.200r.8 – 30.06.2008r. 

Tabele finansowe do Sprawozdania okresowego z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, okres sprawozdawczy: 01.01.200r.8 – 30.06.2008r. 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za rok 2007. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, okres sprawozdawczy: 01.07.2008r. – 31.12.2008r. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, okres sprawozdawczy: 01.01.2009r. – 30.06.2009r. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za II półrocze 2009r., okres sprawozdawczy: 01.07.2009r. – 31.12.2009r. 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za rok 2008. 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za rok 2009. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za I półrocze 2010r., okres sprawozdawczy: 01.01.2010r. – 30.06.2010r. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za II półrocze 2010r., okres sprawozdawczy: 01.07.2010r. – 31.12.2010r. 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za rok 2010. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za I półrocze 2011r. 
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Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za II półrocze 2011r. 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za rok 2011. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za I półrocze 2012r. 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 za II półrocze 2012r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego na rok 2012. 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

za rok 2011”. Jednostka sprawozdająca: Departament Edukacji i Nauki UMWW. 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

za rok 2011”. Jednostka sprawozdająca: Departament Kultury UMWW. 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

za rok 2011”. Jednostka sprawozdająca: Departament Organizacyjny i Kadr UMWW. 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

za rok 2011”. Jednostka sprawozdająca: Departament Sportu i Turystyki UMWW. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego za rok 2007”. 

 

Ekspertyzy379/ Raporty z badań przeprowadzone na zlecenie WUP: 

Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na 

regionalny rynek pracy, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2012. 

Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim, 

Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2012. 

                                                 

 

 
379 Przez ekspertyzę należy rozumieć każdorazowo 

1) wynik zleconych badań specjalistycznych,  

 mających na celu opis (deskrypcję) jakiegoś przedmiotu lub wyjaśnienie (eksplanację) określonych zjawisk 

lub  

 udzielenie odpowiedzi na określone pytania lub  

 wyjaśnienie spraw spornych, a także budzących wątpliwości,  
2) wyrażony w formie orzeczenia lub opinii dotyczącej jakiejś sprawy albo rzeczy,  

 przez powołanego do tego celu eksperta, tj. osobę uznawaną za autorytet w jakiejś dziedzinie, z uwagi na 

posiadany i udokumentowany dorobek teoretyczny lub praktyczny,  

3) opracowany pisemnie,  

4) na podstawie zlecenia wydanego przez zainteresowany podmiot.  
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Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na 

regionalny rynek pracy, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2012. 

Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim, 

Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2012. 

Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie 

wielkopolskim, PAG Uniconsult Sp. z o.o., Poznań. 

Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce, Centrum Badań 

Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2008. 

Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście 

aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku 

Sp. z o.o., Kutno 2010 

Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i 

upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich oraz 

miastach do 25 tys. mieszkańców województwie wielkopolskim, Zespół Badawczy ASM – Centrum 

Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o., Kutno, 2010. 

Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 r., 

General Projekt Sp. z o. o., Poznań, 2011. 

Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ 

na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy, Doradztwo 

Gospodarcze DGA S.A., PBS DGA sp. z o. o., Poznań, 2009. 

Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim, 

CASE-Doradcy Sp. z o. o., Poznań 2009. 

Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji 

zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce, Zespół badawczy ASM – Centrum Badań 

i Analiz Rynku Sp. z o.o., Poznań, 2010. 

Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie wielkopolskim, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2012. 

Promocja integracji społecznej., Smartlink Sp. z o.o., Poznań, 2010. 

Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce w roku 2009, Poznań, 2009. 

Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce 2010. Poznań, 2010. 

Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 2011. Poznań, 2011. 

Najlepsze praktyki komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

województwie wielkopolskim 2012. Człowiek – najlepsza inwestycja, Publikacja współfinansowana 

w ramach EFS, Direct Publishing Group SA, Poznań, 2012. 

Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim, 

Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. Z o. o., Poznań, 2012. 
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Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL, Biostat na zlecenie WUP w Poznaniu, Rybnik, 

2011. 

Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach 

wiejskich w Wielkopolsce, Biostat na zlecenie WUP w Poznaniu, Kutno, 2011. 

Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim, Collect Consulting S.A. na zlecenie WUP w 

Poznaniu, Poznań, 2011. 

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011 r., Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, 

Poznań, 2012. 

Działania wielkopolskich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zatrudnienia (I półrocze 2011 r.), 

Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań, 2011. 

Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu środków z Funduszu Pracy w 2009 r., 

Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań, 2012. 

Postawy bezrobotnych kobiet wobec poszukiwania pracy i rozwoju kariery zawodowej w 

Wielkopolsce, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań, 2012. 

Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy – prognoza zatrudnienia w regionie, 

Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań, 2012. 

Prognoza zatrudnienia w regionie w oparciu o najbliższe zamiary rekrutacyjne wielkopolskich firm i 

planowane inwestycje, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań. 

Podejmowanie pracy oraz aktywizacja zawodowa w Wielkopolsce, Wielkopolskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Poznań, 2011. 

Zapotrzebowanie na pracowników w Wielkopolsce w 2012 roku, Wielkopolskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Poznań, 2013. 

Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie 

wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku 

Pracy, Poznań, 2011. 

Zagraniczna migracja zarobkowa w województwie wielkopolskim, Wielkopolskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Poznań, 2011. 

Młodzi bezrobotni i osoby powyżej 45/50 roku życia na wielkopolskim rynku pracy w latach 2009-

2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy roczniki: 

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w województwie wielkopolskim 

finansowane ze środków Funduszy Pracy, WUP w Poznaniu. 

Długotrwale bezrobotni na wielkopolskim rynku pracy, WUP w Poznaniu, Poznań, 2005. 
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Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009, WUP w Poznaniu. 

Efektywność zatrudnieniowa osiągnięta przez województwo wielkopolskie w latach: 2008, 2009, 

2010, 2011. 

Podsumowanie realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

w województwie wielkopolskim, EFG na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Poznań, 

2012. 

Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w I półroczu 2012 roku, WUP w Poznaniu, Poznań, 

2012. 

Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w II półroczu 2012 roku, WUP w Poznaniu, Poznań, 

2013. 

Niepełnosprawni w Wielkopolsce w latach 1999-2013, WUP w Poznaniu, Poznań, 2003. 

Oblicza bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce, WUP w Poznaniu, Poznań, 2010. 

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012 roku, WUP w Poznaniu. 

Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach 

wiejskich w Wielkopolsce, Biostat na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Poznań, 

2011. 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na 

poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium, WUP w Poznaniu. 

Pięćdziesiąt plus, WUP w Poznaniu. 

Międzynarodowa migracja zarobkowa na terenie Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego wśród studentów studiów dziennych ostatnich lat uczelni wyższych województwa 

wielkopolskiego, WUP w Poznaniu, Poznań, 2007. 

Kobieta aktywna. Badanie wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy, pozwalające poznać ich opinie o pomocy oferowanej przez instytucje rynku pracy, 

postrzeganiu stereotypowej roli kobiety oraz pozwalające określić poziom aktywności wśród kobiet 

na rynku pracy, WUP w Poznaniu, Poznań, 2007. 

Realizacja szkoleń przez powiatowe urzędy pracy na terenie Wielkopolski w 2008 roku, WUP w 

Poznaniu, Poznań, 2009. 

 

Ekspertyzy/ Raporty z badań przeprowadzone na zlecenie ROPS: 

Bilans potrzeb pomocy społecznej województwa wielkopolskiego, Poznań, 2011. 

Identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu pomocy społecznej, Obserwatorium Integracji 

Społecznej w Poznaniu, Poznań, 2011. 
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Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 

woj. wielkopolskiego oraz ich otoczenia w zakresie edukacji i systemu wsparcia, SMG/KRC Poland 

Media S.A, Warszawa, 2011. 

Przemoc w rodzinie – diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim, BIOSTAT, Poznań, 2011. 

Przemoc w rodzinie – diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim – raport z badania 

jakościowego, Maciej Iwanicki, Poznań, 2011. 

Aktywni 50+ - województwo wielkopolskie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Poznań, 

2011. 

Identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu pomocy społecznej – województwo wielkopolskie. 

Streszczenie raportu, Obserwatorium Integracji Społecznej, Pozna, 2011. 

Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście 

opracowywania modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla 

animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w ramach projektu innowacyjnego 

testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, Public Profits Sp. z o.o., Poznań, 2011. 

Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów 

ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, Coffey. International development, Poznań, 

2011. 

Badanie potrzeb grup docelowych (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz studenci, 

absolwenci i doktoranci szkół wyższych) w kontekście opracowywania modelu preinkubacji/ 

inkubacji w ramach projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii 

Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii 

społecznej, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2011. 

Potencjał środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w 

kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publiczno-społeczno-prawnych wokół 

powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ, Public profits Sp. z o.o., Poznań, 2012. 

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011, Poznań, 2012. 

Proces adopcji w wielkopolskich ośrodkach adopcyjnych, Obserwatorium Integracji Społecznej, 

Poznań, 2012. 

Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego 

ryzyka socjalnego, Agrotec Polska Sp. z o.o., ARC Rynek i opinia, Warszawa, 2012. 

Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce, Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 

2012. 

Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, PSDB, Warszawa. 

Analiza działalności Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie wielkopolskim, 

Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2012. 
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Kondycja społeczno – ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Pentor Research International Poznań 

Sp. z o.o., Poznań, 2012. 

Profile socjodemograficzne, potencjały i deficyty rozwojowe osób w kategoriach wiekowych 45-

60 K/ 65 M, 61 K/ 66 M – 75, 75+ w Wielkopolsce, Pentor Research International Poznań Sp. z 

o.o., Poznań, 2012. 

Ewaluacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego oraz samego projektu pn. 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, Centrum rozwoju społeczno-gospodarczego Sp. z 

o.o., Szczecin, 2012. 

Ekspertyza z panelu ekspertów do opracowania modelu aktywizacji zawodowej uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Coffey. International development, Poznań, 2013. 

Ekspertyza Możliwość stworzenia systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej oraz zestawu 

wskaźników monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej w Wielkopolsce, Wielkopolskie 

Centrum Ekonomii Solidarności, Poznań, 2011. 

Profile socjodemograficzne województwa wielkopolskiego. Diagnoza. prof. Zw. Dr hab. Zbigniew 

Woźniak, Poznań, 2010. 

Kierunki, cele i adresaci programów polityki społecznej realizowanych przez samorząd 

województwa wielkopolskiego w roku 2008, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o. 

o., Poznań, 2010. 

Postrzeganie celów i zadań polityki społecznej przez przedstawicieli władz samorządowych 

województwa wielkopolskiego, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o. o., Poznań, 

2012. 

 

Ekspertyzy/ Raporty z badań przeprowadzone na zlecenie UMWW: 

Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na 

sytuację społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 

2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) gospodarki 

województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego RPO 2014-

2020 dla Wielkopolski, Zespół badawczy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wrocław, 

2012. 

Komplementarność i synergia interwencji w ramach WRPO na lata 2007-2013 oraz z projektami 

wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Poznań, 

2012. 

WRPO na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego 

rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 2014-2020, Poznań, 

2012. 

Wpływ interwencji WRPO na lata 2013-2020 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie 

wsparcia na tworzenie miejsc pracy, Poznań, 2012. 
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Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania WRPO na lata 2013-

2020, Instytut Badań Strukturalnych, Poznań, 2010. 

Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach 

RPO na lata 2013-2020, Poznań. 

Wpływ projektów pro-lizbońskich wspartych w ramach WRPO na rozwój społeczno-gospodarczy 

regionu, Poznań. 

Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa 

wielkopolskiego (Suplement). Projekt RPO ze stycznia 2007., Warszawa, 2007. 

Wstępna analiza makroekonomiczna dla WRPO na lata 2007-2013, sporządzona przy pomocy 

modelu HERMIN dla potrzeb ewaluacji mid-term, Poznań, 2007. 

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę 

Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2013-2020, WARR, Wrocław, 2006. 

Ekspertyza wykonania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego 

„Badanie ewaluacyjne w kontekście Prawa zamówień publicznych”, Wielkopolska grupa prawnicza, 

Poznań, 2009 

Uszczegółowienie systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej oraz zestawu wskaźników 

monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej w Wielkopolsce, Coffey. International 

development. 

 

Akty prawne regulujące działania instytucji i osób w zakresie objętym przedmiotem 

badania:  

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 

nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1590 z 

późn. zm.); 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.); 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 nr 16, poz.95 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 nr 122, poz. 1143 z późn. 

zm.); 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 

nr 99, poz. 1001 z późn. zm.); 
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 1997 nr 75, poz. 468 z 

późn. zm.); 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 nr 228, poz. 2255 z 

późn. zm.); 

Nowelizacja Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. z 1982 nr 35, 

poz. 230 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie; 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Inne opracowania, w tym ekspertyzy, publikacje książkowe oraz zamieszczone w 

czasopismach, których treść jest spójna i logicznie oraz merytorycznie powiązana, w 

całości lub części, z zakresem niniejszego badania (krajowe i zagraniczne): 

Poradnik Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Poradnik dla beneficjentów PO KL, CMC Group Sp. z o. o. dla Departamentu 

Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2009. 

Założenia programu strategicznego. Włączenie społeczne w województwie małopolskim, ROPS, 

2012. 

Nowy priorytet EFS – promowanie włączenia / integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa. 

Ekspertyza zamówiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ryszard Szarfenberg, Warszawa, 

2012. 

Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, Charles Gore, Jose B. Figueiredo, 

International Institute for Labour Studies, 1996. 

Pojęcie wykluczenia społecznego, Ryszard Szarfenberg, Instytut Spraw Publicznych UW, Warszawa, 

2008. 

Pomoc osobom bezrobotnym jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Agnieszka Gołaska, 

Piotr Flieger. 

Portfele wskaźników do monitorowania ubóstwa i wykluczenia społecznego w Wielkiej Brytanii, 

Jarosław Górniak, Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek, Anna Małodzińska, Karolina Keler. 
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Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Ryszard Szarfenberg, Warszawa, 2006. 

Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego, Ryszard Szarfenberg, 

Warszawa, 2011. 

Wykluczenie społeczne, Projekt „Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej”, 

Białystok, 2011. 
 

Rada Europejska. Konkluzje, EUCO 13/10, Bruksela, 17 czerwca 2010 r. 
 
Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 
 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
 
A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004. 
 

R. Szarfenberg, Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia 
społecznego [w:] Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo AE w Katowicach, 
Katowice, 2005. 

 
T. Panek i in. (red.) Diagnoza społeczna 2009. Warszawa: VizjaPress&IT, 2009 
(www.diagnoza.com). 
 

Katarzyna Sierocińska
, 

KAPITAŁ SPOŁECZNY. DEFINIOWANIE, POMIAR I TYPY, Studia ekonomiczne 

1 Economic studies nr 1 (LXVIII) 2011. 
 
Konsultacje społeczne nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego2011-2020, 
Warszawa, 28 marca 2011r. 
 
R. D. Putnam, The Prosperous Community. Social Capital and Public Life, The American Prospect 
1993, nr 13. 
 

R. Szarfenberg, Nowy priorytet EFS – promowanie włączenia / integracji społecznej i zwalczanie 

ubóstwa, Ekspertyza zamówiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa czerwiec 
2012. 
 
Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Dach Z., Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008. 
 

„Wszechstronny rozwój wskaźników spójności społecznej. Przewodnik metodologiczny” wydany 
przez RE w 2005. 
 
T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2007. 

Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament funduszy, Warszawa, maj 2012 rok 

Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności usług i 

instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, prof. SGH dr hab. Piotr 

Błędowski, dr Beata Błaszczyk, mgr Monika Fedorczuk, mgr Czesława Kliszko, mgr Paweł Kubicki 

Wiśniewski z., Dolny E., Jaskólska b., Maksim M., Śliwicki d., Wojdyło – Preisner M., Zawadzki K., 

Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w świetle badań empirycznych, Toruń 2011. 

 

http://www.diagnoza.com/
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Publikacje dobrych praktyk PO KL: 

 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 Podręczniki dobrych praktyk Programu Operacyjny Kapitał Ludzki380: 

o Poradnik projektodawcy. Praktyczne aspekty realizacji projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

o Podręcznik dobrych praktyk Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 

o Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

o Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów 

współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o serwis www.dobrepraktyki.pl  

Inne raporty z badań, których treść jest spójna i logicznie oraz merytorycznie 

powiązana, w całości lub w części, z zakresem niniejszego badania (krajowe i 

zagraniczne): 

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 

2011, GUS, Warszawa, 2012. 

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Centrum badań i rozwoju kształcenia. 

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, 

Warszawa, 2010. 

Raport końcowy z pomiaru wpływu EFS na poziom zatrudnienia i ekonomizację podmiotów 

ekonomii społecznej w ramach badania SOF-1 za 2010 rok 

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz 

pomocy społecznej w ramach EFS 

Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu 

Społecznego, 2011. 

Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Metodologia badania, Warszawa: Rada 

Monitoringu Społecznego, 2011. 

                                                 

 

 
380 dostępne na stronie: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/dobre-praktyki.133.html 

http://www.dobrepraktyki.pl/
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Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2011. 

Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Stan społeczeństwa obywatelskiego, 

Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2011. 

Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Wykluczenie społeczne, Warszawa: 

Rada Monitoringu Społecznego, 2011. 

Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach: małopolskim, mazowieckim i 

świętokrzyskim. Raport wstępny w ramach projektu OECD „Improving Social Inclusion Capacity at 

Local Level”, pod. red. Cezarego Miżejewskiego, Warszawa, 2009. 

Rozwój przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES). Metody wsparcia, Anna Forin, Mariola Misztak-

Kowalska, 2006.  

Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej, Streszczenie sprawozdania sporządzonego dla 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez Międzynarodowe Centrum Badań i 

Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej (CIRIEC). 

Improving Social Inclusion at the Local Level Through the Social Economy: Report for Poland, 

Margie Mendell, Victor Pestoff, Antonella Noya, Emma Clarence, OECD Local Economic and 

Employment Development (LEED), 2009. 

The social economy in the European Union, European Economic and Social Committee, Jose Luis 

Monzon Campos, Rafael Chaves Avila,  

Under the Radar: The Contribution of Civil Society and Third Sector Organisations to elnclusion, 

Alexandra Hache, European Commission, 2011. 

Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in the UK, 

Mark Shucksmith. 

Social capital and poverty reduction. Which role for the civil society organizations and the state, 

Social and Human Sciences Sector of UNESCO, 2002. 

What can Social Capital and ICT do for Inclusion?, Dieter Zinnbauer, European Commission, 2007. 

Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, Deepa Narayan, Poverty Group, PREM World Bank, 

1999. 

Social capital and poverty, Paul Collier, The World Bank, 1998. 

Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Zofia Kinowska, Biuro Analiz Sejmowych, 

Warszawa, 2012. 

Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Piotr Frączak, 

Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański, 2005. 

CONCEPT – The European Social Inclusion Process, Civil Society and the Caritas Contribution, Von 

Hugel Institute, St Edmund’s College, Cambridge, Brussels, 2008. 
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Assesment of the implementation of the European Commission Recommendation on active 

inclusion: A study of national policies, European Commission, 2013. 

Indicators and Targets for Social Inclusion in the European Union, Anthony B. Atkinson, Eric 

Marlier, Brian Nolan, 2004. 

Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context, Department of Economic and Social 

Affairs, United Nations, 2010. 

Badanie wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze 

merytorycznym) na jakość realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w województwie małopolskim. 

The Sociology of Social Inclusion, Dan Allman, Sage Open. 

Social inclusion/ exclusion: dancing the dialectic, Ronald Labonte, Oxford University Press, 2004. 

Włączenie społeczności, instrument zarządzania sprawami publicznymi. Planowanie usług 

społecznych społeczności lokalnej w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce, Centrum pracy na 

rzecz społeczności lokalnych, 2008. 

Poverty and Social Exclusion, Eurobarometr, 2010. 

Social Inclusion. The origins, meaning, definition and economic implications of the concept social 

inclusion/ exclusion, Australian Government, Department of Education, Employment and Workplace 

Relations, 2009. 

Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010, Eurostat, 

2010. 

Wykluczenie społeczne. Kampania społeczna “Warto być za!”, Research International Pentor, 2006. 

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego 

Komitetu European Anti-Poverty Network, Warszawa, 2011. 

Wykluczenie społeczne oraz grupy zagrożone marginalizacją, Projekt „Społecznie znaczy 

ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez 

utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Teresa Lisiak, Realizator Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, Łódź. 

Social Exclusion and the EU’s Social Inclusion Agenda, Document of the World Bank, 2007. 

 

Inne krajowe dokumenty programowe, których treść jest spójna i logicznie oraz 

merytorycznie powiązana, w całości lub w części, z zakresem niniejszego badania: 

Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (najnowsza wersja) 
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 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

(najnowsza wersja) 

Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Program Reform. 

 

Inne dokumenty programowe UE, w tym: dokumenty zatwierdzone oraz projekty, 

których treść jest spójna i logicznie oraz merytorycznie powiązana, w całości lub w 

części, z zakresem niniejszego badania: 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego oraz Komitetu Regionów. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: 

europejski wkład w pełne zatrudnieni, Komisja Europejska, Strasburg, 2010. 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego oraz Komitetu Regionów. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i 

terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela, 2010. 

Notatka o powiązaniach WRPO ze Strategią Lizbońską i Strategią Europa 2020, dostępna na stronie 

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego. Załączniki. Cz. I, Komisja Europejska, Bruksela, 2012. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006, Komisja Europejska, Bruksela, 2012. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Komisja Europejska, 

Bruksela, 2011. 

Rozporządzenie Parlamentu i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna”, Komisja Europejska, Bruksela, 2012. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Komisja Europejska, Bruksela, 2012. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006, Komisja Europejska, Bruksela, 2012. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 

Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji (COM(2010) 546 wersja ostateczna z 

6.10.2010). Zobowiązanie 24/25 oraz załącznik I „Cechy dobrze działających krajowych i 

regionalnych systemów badań i innowacji”. Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności: Konkluzje w 

sprawie Unii innowacji dla Europy (dok. 17165/10 z 26.11.2010). 

Europejska Agenda Cyfrowa. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa (COM(2010) 

245 wersja ostateczna/2 z 26.8.2010); Dokument roboczy służb Komisji: Digital Agenda 

Scoreboard (SEC(2011) 708 z 31.5.2011). Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i 

Energii w sprawie Europejskiej agendy cyfrowej (dok. 10130/10 z 26 maja 2010 r.). 

Small Business Act. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Najpierw myśl na małą skalę – Program 

„Small Business Act” dla Europy (COM (2008) 394 z 23.6.2008; Konkluzje Rady ds. 

Konkurencyjności: Najpierw myśl na małą skalę – Program „Small Business Act” dla Europy (dok. 

16788/08 z 1.12.2008); Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd programu „Small Business Act” 

dla Europy (COM(2008) 78 wersja ostateczna z 23.2.2011); Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności: 

Konkluzje w sprawie przeglądu programu „Small Business Act” dla Europy (dok. 10975/11 z 

30.5.2011). 

Ogólne wytyczne polityk gospodarczych państw członkowskich Unii dotyczące tworzenia warunków 

dla powstawania miejsc pracy, Zalecenie Rady (2010/410/UE) z dnia 13 lipca 2010 r., Dz. U. L 191 

z 23.7.2010. 

Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób   wykluczonych 

z rynku pracy (Dz. U. L 307 z 18.11.2008, s. 11). 

Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 

czerwca 2000 r. wprowadzającej w życia zasadę równego traktowania osób bez względu na 

pochodzenie rasowe lub etniczne. 

Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

Wykaz źródeł statystycznych wytwarzanych lub będących w dyspozycji instytucji 

krajowych oraz międzynarodowych, z których pozyskane przez Wykonawcę informacje 

umożliwiły realizację celów badania: 

GUS (BDL) 

Eurostat 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

ROPS w Poznaniu 
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WUP w Poznaniu 

Dane PFRON. 

Zrealizowane studia przypadku 

Tabela. Zrealizowane studia przypadku wraz ze wskazaniem obszarów, które dotyczyły. 
 Obszar 

 
Tytuł projektu i projektodawca 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 
zapobieganie i neutralizacja wykluczenia 
społecznego w wymiarach: materialnym, 
normatywnym, strukturalnym i fizycznym 

Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Zamenhofa 142A w 
Poznaniu,  
 
Miasto Poznań 

 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 
zapobieganie i neutralizacja wykluczenia 
społecznego w wymiarach: materialnym, 
normatywnym, strukturalnym i fizycznym 

Aktywność się opłaca,  
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 
stymulowanie wzrostu poziomu zatrudnienia, 
rozwój kwalifikacji 
oraz zwalczanie i przeciwdziałanie ubóstwu 

Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa 
klientów MOPS w Pile, 
 
 
MOPS w Pile 

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 
stymulowanie wzrostu poziomu zatrudnienia, 

rozwój kwalifikacji 
oraz zwalczanie i przeciwdziałanie ubóstwu 

Nowa jakość aktywizacji społeczno-
zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach, 

 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddział Terenowy w Koninie 

5.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Efektywne techniki nauczania szansą 
wielkopolskiej edukacji II,  
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Poznaniu 
6. Stymulowanie włączenia społecznego: działania 

skierowane na rozwój inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej 

Poznań Piątkowo – „Tajemniczy ogród”, 
 
Lokalne Centrum Integracji Społecznej 

7. Stymulowanie włączenia społecznego: działania 
skierowane na rozwój inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarności – koordynacja na rzecz 

zapewnienia trwałości funkcjonowania 
instytucji ekonomii społecznej, 
 
ROPS w Poznaniu 

8. Stymulowanie włączenia społecznego: działania 
skierowane na rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego 

PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii 
Społecznej II, 
 Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych 
9. Stymulowanie włączenia społecznego: działania 

skierowane na rozwój instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego 

Zainteresuj się bogactwem okolicy, w 
której mieszkasz – cykl zajęć 

aktywizujących społeczności lokalne w 
powiecie wągrowieckim, 
 
 Starostwo Powiatu Wągrowieckiego 

10. Stymulowanie włączenia społecznego: działania 
skierowane na rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego 

Młodzi aktywni, 
 
 Stowarzyszenie Ziemia Krobska 

Źródło: opracowanie własne. 
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Średnie odpowiedzi gmin na pytanie o skalę występowania poszczególnych problemów w gminie 

Tabela. Średnie odpowiedzi gmin na pytanie o skalę występowania poszczególnych problemów w gminie (skala 1-5, 97 – nie dotyczy, 99 – Nie wiem/ 
Trudno powiedzieć) 

Gmina 

[Bezro

bocie] 

[Długo

trwałe 

bezrob

ocie] 

[Ubóst

wo] 

[Trudn
e 

warun

ki 

mieszk

aniowe

] 

[Bezdo

mność

] 

[Niepeł

nospra

wność] 

[Proble

my 

zdrowo

tne] 

[Niskie 

wykszt

ałcenie

] 

[Niskie 

kwalifi

kacje/

umieję

tności] 

[Kwalif

ikacje/

umieję

tności 

nieade

kwatn

e do 
potrze

b 

lokalne

go 

rynku 

pracy] 

[Wyklu

czenie 

cyfrow

e 

(brak 
dostęp

u do 

kompu

terów i 

Intern

etu)] 

[Wyklu

czenie 

cyfrow

e 

(brak 

umieję
tności 

posługi

wania 

się 

Intern

etem)] 

[Trudn

ość z 

dojazd

em do 

pracy, 
szkół, 

ośrodk

ów 

zdrowi

a, 

itp97] 

[Alkoh

olizm] 

[Narko

mania] 

[Konfli

kty z 

prawe

m] 

[Samo

tność 

– w 

tym 

samot

ne 

rodzici

elstwo

/rodzin
y 

niepeł

ne, 

eurosi

eroctw

o] 

[Doświ

adczan

ie 

przem

ocy] 

[Dyskr

yminac

ja] 

[Inny 

proble

m 

społec

zny] 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

Średni

a 

 Babiak 4 4 3 3 1 2 2 3 3 2 5 4 2 5 3 3 3 3 1 1 

Baranów 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

Białośliwie 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 97 97 

Blizanów 3 2 1 1 97 5 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 97 97 

Bojanowo 5 5 1 2 97 3 3 2 3 3 97 1 1 4 2 3 3 3 1 97 

Borek 

Wielkopolsk

i 

5 4 4 3 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 1 1 2 1 97 97 

Bralin 2 3 2 2 1 4 4 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 97 

Brodnica 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 2 2 2 2 1 1 

Brudzew 3 4 2 2 97 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 97 1 

Brzeziny 2 3 3 3 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 97 

Budzyń 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 1 2 1 1 97 

Buk 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 97 97 
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Ceków-

Kolonia 

3 3 3 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 1 1 2 1 97 97 

Chocz 4 4 4 3 1 2 2 3 2 97 3 3 3 3 2 3 2 2 2 99 

Chodów 5 5 3 3 97 4 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 2 2 2 97 

Chodzież 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 97 97 97 3 1 97 3 3 97 97 

Chodzież - 

gmina 
miejska 

3 2 3 2 97 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 97 

Chrzypsko 

Wielkie 

3 2 1 1 97 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Czajków 3 3 1 1 97 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 1 1 97 

Czarnków 4 4 5 3 97 3 2 5 4 4 3 3 5 4 1 2 1 3 1 3 

Czarnków - 

gmina 

miejska 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Czempin 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 4 2 97 

Czermin 5 5 5 5 1 2 2 3 3 4 1 3 5 3 1 1 2 1 2 97 

Czerniejewo 4 3 3 1 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 1 97 97 

Czerwonak 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 1 3 2 2 3 4 97 97 

Dąbie 4 3 3 3 97 1 3 3 3 3 2 1 2 2 97 1 2 2 1 1 

Damasławe
k 

3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 97 

Dobra 4 4 3 2 97 1 1 1 1 2 1 1 2 1 97 1 1 1 1 97 

Dobrzyca 5 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 97 1 2 1 97 1 

Dolsk 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 97 

Dominowo 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 97 

Dopiewo 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 97 

Doruchów 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 97 

Drawsko 3 3 3 4 1 2 3 1 2 3 3 3 4 2 1 1 2 2 1 1 

Duszniki 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Gizałki 4 1 4 3 1 3 4 1 2 3 1 4 4 4 2 1 2 2 1 97 
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Gmina 

Ryczywół 

4 3 4 3 97 1 2 1 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 97 97 

Gniezno -

gmina 

wiejska 

3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 97 97 

Gniezno-

gmina 

miejska 

4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 97 

Godziesze 

Wielkie 

3 2 3 1 97 3 2 2 1 4 3 3 2 2 1 1 1 1 97 97 

Gołańcz 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 97 1 

Golina 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 

Goluchów 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 97 

Gostyń 2 2 2 2 97 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 97 

Grabów nad 

Prosna 

4 4 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 97 

Granowo 2 1 4 2 1 3 3 4 4 3 1 3 2 2 1 1 1 2 1 97 

Grodziec 3 2 1 1 97 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

Grodzisk 

Wielkopolsk
i 

4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 97 

Grzegorzew 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 97 97 

Jaraczewo 4 3 2 1 1 3 3 4 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 1 97 

Jarocin  4 4 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 97 

Jastrowie 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 97 97 5 4 4 4 3 4 97 97 

Jutrosin 4 3 3 3 97 2 3 3 4 4 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 

Kaczory 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 97 

Kamieniec 4 3 3 2 1 4 4 3 3 97 4 4 3 3 1 2 2 1 1 99 

Kawęczyn 3 3 1 1 97 4 4 5 4 4 5 4 5 3 97 1 3 2 97 97 

Kazimierz 

Biskupi 

4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 97 

Kaźmierz 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

Kępno 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 97 
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Kiszkowo 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 2 1 97 

Kłecko 3 2 2 3 97 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 97 

Kleczew 4 4 2 2 97 2 2 2 2 2 97 1 1 1 97 1 1 97 97 97 

Kleszczewo 3 3 2 1 97 2 3 1 1 2 97 1 97 2 2 2 2 1 2 97 

Kłodawa 3 4 5 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 5 1 1 3 1 97 97 

Kobyla Góra 3 3 3 3 1 4 3 2 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 4 97 

Kobylin 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 97 

Kołaczkowo 4 4 4 2 1 2 3 3 4 2 2 2 3 3 1 1 2 2 97 1 

Kolo 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 4 1 3 3 4 2 97 

Kolo-gmina 

miejska 

4 5 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 1 97 

Komorniki 1 1 97 97 97 2 1 97 97 1 97 1 1 1 1 1 1 1 1 97 

Kościan 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 97 

Kościan - 

gmina 
miejska 

1 1 1 1 97 1 97 1 1 1 4 3 97 1 97 1 1 97 97 97 

Kościelec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kostrzyn 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 97 

Kotlin 4 4 4 2 97 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 97 97 

Koźmin 

Wielkopolsk

i 

4 3 3 2 97 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 97 97 

Koźminek 5 4 4 3 97 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 1 97 

Kórnik 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 97 

Krajenka 5 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 3 3 2 97 

Kramsk 5 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 97 97 

Kraszewice 5 4 4 3 1 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 97 

Krobia 5 5 5 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 1 3 

Krotoszyn 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 2 3 2 1 97 
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Krzemienie

wo 

3 3 2 2 97 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 97 

Krzykosy 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 3 97 

Krzymów 4 3 2 1 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 1 1 2 2 1 97 

Krzywin 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 97 

Krzyż 

Wielkopolsk
i 

4 4 3 3 97 1 5 2 2 2 1 1 1 1 97 97 97 97 97 1 

Książ 

Wielkopolsk
i 

5 4 4 3 1 4 4 2 2 2 1 1 2 5 1 1 1 3 97 97 

Kuślin 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 1 2 97 

Kwilcz 5 5 5 3 1 4 4 3 3 2 97 97 3 4 1 1 3 4 97 97 

Lądek 4 4 4 4 97 2 2 3 4 2 3 3 3 3 97 2 2 2 1 97 

Łęka 

Opatowska 

2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 97 97 

Lipka 4 4 2 2 97 1 2 3 3 5 1 2 3 2 1 2 2 1 2 97 

Lipno 3 2 4 4 1 3 2 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 4 2 97 

Lisków 2 2 3 1 97 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 97 97 

Łobżenica 5 4 4 5 2 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 1 97 

Lubasz 4 4 5 5 1 4 4 3 5 3 3 3 5 5 1 3 3 3 3 97 

Lubon 1 1 2 2 1 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 

Lubowo 4 3 3 3 1 4 3 4 4 2 1 3 1 3 1 3 4 2 97 97 

Lwówek 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Malanów 3 4 2 1 1 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 97 2 

Margonin 4 4 2 3 97 2 2 3 3 3 2 2 2 1 97 1 2 1 1 1 

Miasteczko 

Krajeńskie 

2 2 2 1 97 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 97 97 

Miedzichow

o 

2 2 3 2 97 2 2 2 2 2 1 1 4 2 97 1 2 2 97 97 

Międzychód 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 4 1 1 1 1 2 97 

Miejska 
Górka 

4 4 4 2 97 3 3 3 3 3 1 1 2 2 97 3 2 2 1 97 
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Mieleszyn 5 5 5 3 2 2 3 5 5 5 4 4 5 4 97 2 3 2 97 97 

Mieścisko 5 5 5 2 97 4 2 2 2 2 3 2 4 3 97 1 3 3 97 97 

Mikstat 4 3 3 2 97 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 97 97 

Miłosław 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mosina 4 4 4 3 2 3 5 4 4 2 1 3 3 3 1 2 3 2 1 97 

Murowana 

Goślina 

3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 97 

Mycielin 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 

Nekla 1 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 

Niechanowo 5 5 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 1 1 2 1 1 97 

Nowe 

Miasto nad 

Warta 

5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 97 

Nowe 

Skalmierzyc

e 

3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 1 

Nowy 

Tomyśl 

3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 97 

Oborniki 3 2 4 97 1 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 

Obrzycko - 

gmina 

wiejska 

 

3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 2 2 1 2 1 2 97 97 

Obrzycko - 

gmina 

miejska 

 

3 2 1 1 1 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 2 1 97 

Odolanów 3 2 3 3 97 2 2 2 3 5 4 4 4 3 2 2 2 2 2 97 

Okonek 3 3 3 4 1 2 2 3 3 2 4 4 3 2 1 2 2 2 97 97 

Olszówka 4 4 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 97 97 97 97 

Opalenica 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 

Opatówek 4 3 4 4 1 3 5 3 3 3 3 3 97 4 1 3 4 3 97 97 

Orchowo 4 4 3 3 97 3 3 3 3 2 3 4 5 3 2 2 2 2 2 97 

Osieczna 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 97 
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Osiek Mały 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 

Ostroróg 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 4 1 1 2 2 97 97 

Ostrowite 4 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 1 1 1 97 

Ostrów 

Wielkopolsk

i 

5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 1 1 

Ostrów 
Wielkopolsk

i - gmina 

miejska 

4 4 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 

Ostrzeszów 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 97 

Pakosław 3 2 2 4 97 3 3 1 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Pępowo 2 1 3 3 1 3 3 2 2 97 1 2 1 3 97 1 2 1 1 97 

Perzów 2 2 1 2 1 1 3 3 4 4 3 3 2 2 1 2 3 2 2 97 

Piaski 2 2 1 1 97 1 1 97 1 1 97 1 97 1 1 1 1 1 97 97 

Pila 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 97 3 2 2 3 2 1 97 

Pleszew 5 4 4 3 1 2 3 3 1 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 97 

Pniewy 2 1 2 2 97 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 97 

Pobiedziska 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 

Pogorzela 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 5 4 1 1 3 2 1 97 

Połajewo 2 3 3 97 97 2 1 3 3 2 2 2 4 2 1 1 1 1 97 97 

Poniec 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 97 97 

Powidz 3 3 3 3 97 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 97 

Przedecz 3 3 3 2 97 1 2 1 1 2 97 1 2 1 97 1 1 1 1 1 

Przemęt 4 4 3 2 1 4 3 2 3 2 2 3 5 3 2 1 1 1 1 2 

Przygodzice 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 97 

Przykona 4 4 2 2 97 1 4 3 2 3 2 2 1 2 97 1 2 1 97 97 

Puszczykow

o 

4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Pyzdry 4 4 2 3 97 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 97 

Rakoniewic

e 

4 4 2 3 1 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 1 97 

Raszków 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 97 

Rawicz 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 97 1 

Rogóźno 5 4 4 4 2 3 3 2 2 2 97 1 4 3 2 3 2 3 2 97 

Rokietnica 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 3 1 4 1 2 2 4 1 97 

Rozdrażew 3 2 2 2 97 2 3 3 3 3 2 1 4 3 97 2 2 2 97 97 

Rychtal 4 4 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 97 97 

Rychwał 5 4 3 3 97 4 3 2 2 4 1 1 3 4 1 3 4 2 2 97 

Rydzyna 3 4 3 4 2 5 5 2 3 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 97 

Rzgów 4 4 3 3 1 2 3 2 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 97 

Siedlec 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 97 

Sieraków 5 4 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 97 

Sieroszewic

e 

3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 97 

Skoki 4 4 4 2 1 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 

Skulsk 5 4 2 3 1 3 3 3 4 4 1 1 1 3 2 3 2 1 97 97 

Ślesin 5 5 3 4 1 2 2 4 4 4 4 3 2 3 1 2 2 3 97 97 

Słupca - 

gmina 

miejska 

5 5 4 3 1 3 3 4 4 3 4 4 1 3 3 2 3 3 1 97 

Słupca - 

gmina 

wiejska 

4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 1 97 

Śmigiel 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 5 3 2 3 4 3 4 97 

Sompolno 3 3 2 4 2 4 2 2 4 4 1 1 3 3 2 2 3 2 2 97 

Sośnie 4 3 4 2 1 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 1 97 

Śrem 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 97 

Środa 

Wielkopolsk

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
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a 

Stare 

Miasto 

3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 97 1 1 1 1 1 1 2 

Stawiszyn 5 3 4 4 97 4 3 3 3 4 97 1 2 4 1 2 3 3 97 97 

Stęszew 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Strzałkowo 3 2 1 1 97 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 97 97 

Suchy Las 1 97 1 1 1 2 1 97 97 97 1 2 97 1 1 1 1 2 97 97 

Sulmierzyce 4 4 4 4 1 3 2 2 2 2 3 4 4 3 1 4 3 2 2 97 

Swarzędz 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 97 1 1 1 97 97 97 97 

Świeciecho

wa 

4 4 3 3 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 1 1 2 2 2 97 

Szamocin 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 2 2 5 4 1 2 2 3 1 97 

Szamotuły 5 4 4 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 97 1 

Szczytniki 3 2 1 1 97 2 3 1 1 1 1 2 97 2 97 1 1 1 97 97 

Szydłowo 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 97 

Tarnowo 

Podgórne 

1 1 97 1 97 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 97 

Tarnówka 5 4 3 3 97 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 2 2 2 

Trzcianka 4 3 2 2 97 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 97 

Trzcinica 3 1 3 2 1 2 3 2 3 3 97 1 2 3 1 2 2 2 1 97 

Trzemeszno 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 97 

Tuliszków  4 3 3 3 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 1 2 2 2 1 97 

Turek 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

Turek - 

gmina 

miejska 

3 4 1 3 2 2 1 1 1 3 2 3 97 2 2 1 1 2 1 97 

Ujście 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 97 

Wągrowiec 5 4 4 4 1 5 3 3 3 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 97 

Wągrowiec 

- gmina 

miejska 

5 5 5 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 1 1 3 2 1 97 
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Wapno 5 5 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 97 

Wieleń 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 97 97 

Wielichowo 2 1 1 1 97 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 97 

Wierzbinek 5 5 4 4 1 3 4 5 4 3 2 3 3 3 1 1 2 2 97 97 

Wijewo 3 2 2 2 97 2 3 3 3 4 3 3 2 2 97 1 1 1 3 1 

Wilczyn 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 1 4 3 1 1 2 1 1 1 

Witkowo 3 2 2 2 97 1 1 2 2 2 2 2 1 1 97 1 1 1 97 97 

Władysławó

w  

4 3 2 3 1 2 3 3 3 4 97 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

Włoszakowi

ce 

2 1 2 3 97 5 4 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 97 97 

Wolsztyn 1 1 2 3 97 3 3 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 97 

Wronki 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 97 

Września 3 1 97 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 97 1 2 2 1 97 

Wyrzysk 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 97 3 2 2 3 3 3 97 

Wysoka 3 3 5 5 1 3 3 2 2 2 4 5 2 2 1 1 3 1 1 97 

Zagórów 4 4 2 1 97 2 2 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 97 97 

Zakrzewo 3 3 2 1 97 1 2 2 2 3 1 2 4 2 97 2 4 1 97 97 

Zaniemyśl 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 2 2 1 97 

Zbąszyn 2 2 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 97 

Zduny 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 

Żelazków 4 3 3 4 1 1 2 1 1 3 4 1 1 3 2 2 2 1 1 97 

Zerków 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 97 1 2 2 1 97 

Zlotów - 

gmina 

miejska 

4 4 4 3 1 2 2 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 2 2 97 

Zlotów - 

gmina 

wiejska 

5 5 4 4 97 2 5 3 3 5 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 
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Średnie odpowiedzi gmin na pytanie o skalę zagrożenia wykluczeniem społecznym poszczególnych 

grup 

Tabela. Średnie odpowiedzi gmin na pytanie o skalę zagrożenia wykluczeniem społecznym poszczególnych grup (skala 1-5, 97 – nie dotyczy, 99 Nie 
wiem/ Trudno powiedzieć) 

 [Dzieci (do 16 
r.ż.)] 

[Osoby młode 
(16-26 lat)] 

[Osoby po 45 
r.ż.] 

[Osoby 
niepełnospraw

ne] [Kobiety] 

[Osoby 
mieszkające 

na wsi] 
[Byli 

więźniowie] 

[Osoby 
odmiennego 
pochodzenia 

etnicznego/na
rodowości] [Inna grupa] 

Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia 

Gmina Babiak 1 2 5 5 2 3 5 4 99 

Baranów 99 99 99 2 3 2 99 99 99 

Białośliwie 99 99 99 99 99 99 99 99 97 

Blizanów 97 3 2 97 1 1 97 97 97 

Bojanowo 2 3 3 2 1 2 97 97 97 

Borek Wielkopolski 99 3 5 3 3 5 1 97 97 

Bralin 2 2 3 2 3 2 97 97 97 

Brodnica 3 4 5 5 99 5 99 99 99 

Brudzew 1 2 1 1 2 1 1 97 97 

Brzeziny 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Budzyń 1 2 1 1 2 2 4 97 97 

Buk 97 97 97 97 1 1 97 97 97 

Ceków-Kolonia 97 99 2 1 3 3 1 97 97 

Chocz 2 2 2 2 2 2 2 97 99 

Chodów 97 97 97 97 97 97 99 99 99 

Chodzież 3 3 4 3 4 97 2 99 99 
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Chodzież - gmina 
miejska 

97 2 4 3 2 2 1 97 97 

Chrzypsko Wielkie 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Czajków 1 1 2 1 1 1 1 97 97 

Czarnków 97 3 5 5 2 5 5 97 97 

Czarnków - gmina 
miejska 

3 4 4 4 4 1 2 2 2 

Czempin 3 4 4 3 2 3 5 2 97 

Czermin 2 2 4 5 4 3 5 99 99 

Czerniejewo 1 2 2 1 1 2 1 99 99 

Czerwonak 2 2 3 4 2 2 1 97 97 

Dąbie 1 2 4 3 3 3 2 97 97 

Damasławek 1 3 2 2 3 3 97 97 97 

Dobra 1 2 3 3 3 4 99 99 99 

Dobrzyca 99 2 2 2 3 2 99 97 97 

Dolsk 1 97 1 2 2 3 1 97 97 

Dominowo 1 2 3 3 2 2 4 3 99 

Dopiewo 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Doruchów 2 3 4 3 3 3 1 1 97 

Drawsko 3 2 3 3 3 3 2 97 97 

Duszniki 2 3 3 4 3 4 4 4 99 

Giżałki 1 2 3 3 3 4 1 1 97 

Gmina Ryczywół 1 2 4 4 3 3 99 99 97 

Gniezno -gmina 
wiejska 

97 97 1 1 1 97 1 97 97 

Gniezno-gmina 

miejska 

97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Godziesze Wielkie 97 2 3 3 4 3 99 97 99 
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Gołańcz 99 99 99 3 99 99 99 3 99 

Golina 99 3 3 3 2 2 3 99 99 

Goluchów 97 99 2 2 2 2 99 99 99 

Gostyń 1 1 2 3 2 2 2 97 97 

Grabów nad 
Prosna 

97 97 97 97 97 97 2 1 99 

Granowo 1 1 3 3 3 1 3 1 97 

Grodziec 1 1 1 2 1 1 1 1 99 

Grodzisk 
Wielkopolski 

97 1 3 3 3 3 2 97 97 

Grzegorzew 1 1 1 2 97 1 1 97 97 

Jaraczewo 97 97 1 2 1 97 97 1 97 

Jarocin  3 3 4 3 4 5 2 1 97 

Jastrowie 97 97 99 97 97 4 5 99 99 

Jutrosin 1 3 4 4 3 1 2 2 99 

Kaczory 99 99 99 2 1 97 1 1 99 

Kamieniec 97 1 4 5 3 1 5 99 99 

Kawęczyn 97 97 99 4 4 97 4 97 97 

Kazimierz Biskupi 99 99 5 4 5 4 99 99 99 

Kaźmierz 97 97 97 97 97 97 1 97 97 

Kępno 99 3 4 2 1 1 99 99 99 

Kiszkowo 2 3 4 4 4 4 1 1 97 

Kłecko 3 3 1 1 2 2 1 97 97 

Kleczew 1 1 1 1 1 1 97 97 97 

Kleszczewo 97 97 97 1 97 97 99 97 97 

Kłodawa 1 1 3 3 3 3 5 99 97 

Kobyla Góra 99 99 2 99 99 2 2 99 97 
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Kobylin 99 99 99 1 99 99 1 1 99 

Kołaczkowo 1 2 2 1 1 97 2 97 97 

Kolo 1 2 3 2 3 4 1 1 97 

Kolo-gmina 

miejska 

2 99 99 99 99 97 97 97 97 

Komorniki 99 99 99 2 1 97 99 99 99 

Kościan 97 97 97 99 99 97 3 3 97 

Kościan - gmina 
miejska 

3 3 3 3 99 99 99 99 99 

Kościelec 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kostrzyn 99 1 1 1 99 2 3 99 99 

Kotlin 99 1 2 3 2 3 97 97 99 

Koźmin 
Wielkopolski 

97 3 4 3 1 1 1 97 97 

Koźminek 1 1 2 2 2 2 3 2 97 

Kórnik 2 2 3 5 2 2 99 99 99 

Krajenka 3 3 3 3 3 3 3 3 97 

Kramsk 1 1 2 2 2 2 3 97 97 

Kraszewice 2 4 4 3 4 5 5 97 97 

Krobia 99 3 4 3 3 4 4 97 99 

Krotoszyn 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Krzemieniewo 2 3 3 4 3 3 4 3 99 

Krzykosy 99 5 5 5 5 5 5 99 97 

Krzymów 99 99 2 1 1 2 1 97 97 

Krzywin 1 1 2 2 2 2 1 2 97 

Krzyż Wielkopolski 97 97 97 97 1 1 1 97 97 

Książ Wielkopolski 2 2 2 4 3 3 5 97 97 
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Kuślin 3 3 3 2 3 4 97 97 97 

Kwilcz 1 4 4 3 3 5 3 97 97 

Lądek 99 1 5 3 3 3 3 1 97 

Łęka Opatowska 3 3 3 2 1 3 1 97 97 

Lipka 1 1 3 2 3 3 2 97 97 

Lipno 3 2 3 2 3 3 99 99 99 

Lisków 97 99 99 97 97 97 97 97 99 

Łobżenica 99 99 99 99 99 99 99 99 97 

Lubasz 4 3 4 2 4 5 1 97 97 

Lubon 1 2 3 3 3 3 3 3 97 

Lubowo 99 99 99 99 99 97 3 97 97 

Lwówek 97 1 1 1 1 1 2 1 1 

Malanów 2 3 2 2 1 2 5 99 97 

Margonin 4 4 3 3 3 3 2 99 99 

Miasteczko 
Krajeńskie 

97 97 1 1 97 97 97 97 97 

Miedzichowo 1 1 2 2 2 5 5 97 97 

Międzychód 97 2 3 97 97 1 97 97 97 

Miejska Górka 99 99 99 2 99 99 99 99 99 

Mieleszyn 99 3 4 3 5 5 3 97 97 

Mieścisko 97 2 3 3 4 4 4 97 97 

Mikstat 1 99 99 4 4 99 99 97 99 

Miłosław 3 3 3 3 3 3 99 99 99 

Mosina 99 2 4 3 2 2 3 99 99 

Murowana Goślina 2 3 2 3 2 4 3 1 97 

Mycielin 1 2 2 2 99 99 97 97 97 
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Nekla 99 3 3 3 99 2 99 97 97 

Niechanowo 1 2 3 3 2 3 2 97 97 

Nowe Miasto nad 
Warta 

3 3 4 3 3 3 3 1 97 

Nowe 
Skalmierzyce 

3 3 4 4 3 4 4 3 99 

Nowy Tomyśl 1 1 2 2 1 1 2 1 97 

Oborniki 99 1 1 1 99 1 2 99 97 

Obrzycko - gmina 
wiejska 
 

1 1 1 2 1 1 97 97 97 

Obrzycko - gmina 
miejska 
 

2 2 3 3 1 97 1 97 97 

Odolanów 99 3 4 2 2 2 99 99 97 

Okonek 1 2 3 2 3 4 1 97 97 

Olszówka 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Opalenica 99 4 5 4 4 4 5 3 99 

Opatówek 1 3 3 4 4 3 1 97 97 

Orchowo 2 3 3 4 3 2 4 3 99 

Osieczna 1 2 2 3 3 3 1 97 97 

Osiek Mały 1 1 1 1 1 1 2 2 99 

Ostroróg 97 1 2 2 1 2 1 97 97 

Ostrowite 1 1 4 5 99 99 4 3 97 

Ostrów 
Wielkopolski 

3 3 2 2 2 3 1 1 97 

Ostrów 
Wielkopolski - 
gmina miejska 

97 97 1 5 99 3 5 5 99 

Ostrzeszów 1 2 2 1 2 2 2 99 97 

Pakosław 1 4 3 4 1 2 97 97 97 
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Pępowo 1 97 99 1 99 1 1 97 97 

Perzów 2 2 5 5 5 3 99 99 99 

Piaski 1 1 1 1 1 1 1 1 97 

Pila 3 3 4 3 2 97 4 1 97 

Pleszew 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Pniewy 1 1 2 2 3 1 1 1 97 

Pobiedziska 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

Pogorzela 99 2 2 3 3 3 3 97 99 

Połajewo 99 99 2 2 4 97 97 97 97 

Poniec 1 2 4 1 1 2 3 97 97 

Powidz 99 99 3 2 2 3 1 99 97 

Przedecz 1 1 1 1 1 2 97 97 97 

Przemęt 97 3 3 4 97 97 3 97 97 

Przygodzice 2 3 2 3 2 99 1 2 97 

Przykona 2 2 3 2 2 2 1 97 97 

Puszczykowo 3 3 3 3 3 97 99 1 99 

Pyzdry 99 2 3 2 2 3 99 99 99 

Rakoniewice 3 3 3 3 3 3 1 1 97 

Raszków 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Rawicz 97 2 3 2 1 1 3 97 97 

Rogóźno 1 3 3 4 2 3 5 3 99 

Rokietnica 2 2 2 2 2 2 1 97 97 

Rozdrażew 99 1 2 2 1 2 3 97 97 

Rychtal 3 3 3 3 3 3 1 97 97 

Rychwał 99 1 3 3 3 4 97 1 97 
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Rydzyna 3 4 4 5 4 4 3 1 97 

Rzgów 2 2 3 3 2 3 3 97 99 

Siedlec 3 4 4 4 4 4 4 4 97 

Sieraków 2 2 3 3 2 3 4 2 99 

Sieroszewice 97 3 99 99 97 4 99 99 99 

Skoki 1 1 3 3 3 3 99 99 99 

Skulsk 97 4 3 2 3 3 5 97 97 

Ślesin 97 1 4 4 3 3 2 97 97 

Słupca - gmina 
miejska 

3 3 3 3 3 97 1 1 97 

Słupca - gmina 
wiejska 

1 2 3 3 2 3 1 97 97 

Śmigiel 2 4 4 3 3 4 1 97 97 

Sompolno 99 99 99 99 99 99 99 97 97 

Sośnie 2 4 4 4 3 5 4 1 99 

Śrem 99 99 2 2 1 1 99 99 99 

Środa 

Wielkopolska 

97 2 3 2 2 3 4 2 99 

Stare Miasto 2 2 2 1 2 2 1 97 97 

Stawiszyn 97 4 5 4 5 4 97 97 97 

Stęszew 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Strzałkowo 97 97 97 1 97 1 97 97 97 

Suchy Las 97 1 1 1 97 97 97 97 97 

Sulmierzyce 1 2 2 4 1 97 1 97 99 

Swarzędz 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Świeciechowa 2 1 2 3 5 4 99 97 97 

Szamocin 99 99 4 4 4 4 5 99 97 
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Szamotuły 3 3 3 3 4 4 3 2 97 

Szczytniki 2 2 4 5 5 5 99 99 99 

Szydłowo 2 3 4 4 3 4 4 2 97 

Tarnowo Podgórne 99 1 2 2 1 97 99 99 99 

Tarnówka 99 3 5 4 4 5 1 97 97 

Trzcianka 97 97 2 2 97 1 1 1 99 

Trzcinica 3 97 3 3 3 3 97 97 97 

Trzemeszno 1 1 2 1 2 2 3 97 97 

Tuliszków  3 3 4 5 3 4 5 5 97 

Turek 1 2 3 3 3 3 3 3 2 

Turek - gmina 
miejska 

97 1 2 2 2 97 2 97 97 

Ujście 99 99 3 3 3 3 3 3 99 

Wągrowiec 2 3 3 4 2 4 99 99 99 

Wągrowiec - 
gmina miejska 

1 2 3 4 4 97 99 99 99 

Wapno 99 3 4 4 3 4 99 99 97 

Wieleń 97 99 99 99 99 99 1 99 97 

Wielichowo 99 99 99 99 99 1 99 99 99 

Wierzbinek 99 99 99 5 99 3 97 97 97 

Wijewo 3 2 4 5 3 3 4 4 99 

Wilczyn 2 3 3 2 2 2 97 97 97 

Witkowo 1 1 2 2 2 2 1 97 97 

Władysławów  5 5 4 5 4 4 2 1 97 

Włoszakowice 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Wolsztyn 2 4 3 3 2 2 99 99 99 
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Wronki 97 97 97 2 1 3 3 97 97 

Września 1 5 5 5 5 5 99 97 97 

Wyrzysk 97 97 2 4 1 1 99 97 99 

Wysoka 2 5 2 3 3 3 2 1 97 

Zagórów 97 97 97 2 97 2 97 97 99 

Zakrzewo 97 97 1 1 2 97 97 97 97 

Zaniemyśl 2 2 1 3 1 3 2 97 99 

Zbąszyn 2 2 3 4 2 3 4 3 99 

Zduny 3 2 4 4 3 3 5 4 3 

Żelazków 97 2 4 2 2 4 5 3 3 

Zerków 1 2 1 2 2 2 1 97 97 

Zlotów - gmina 

miejska 

99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Zlotów - gmina 
wiejska 

3 5 5 5 2 99 99 99 99 
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Raport cząstkowy (przekazany Zamawiającemu w dniu 26 

kwietnia br.) 

Moduł 1. Diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego w 
Wielkopolsce 

1.1. Problemy badawcze 

Stan obecny 

1. Oszacować posługując się kryteriami wynikającymi ze Strategii Europa 2020, w tym Programu  na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnieniajaka jest skala i przyczyny wykluczenia społecznego ze względu na:  

 zatrudnienie, 
 poziom wykształcenia, staż pracy, płeć, wiek itd. 

2. Oszacować, posługując się kryteriami wynikającymi ze Strategii Europa 2020, w tym Europejskiego  
programu walki z ubóstwem, jaka  jest skala i przyczyny wykluczenia ze względów ekonomicznych? 
(pytanie usunięte) 

3. Jaka jest skala i przyczyny wykluczenia 

 strukturalnego, 

 fizycznego, 

 normatywnego, 

 materialnego, 

 oraz cyfrowego 

ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i typ gospodarstwa domowego? Jakie grupy społeczne, kohorty 

wiekowe (osoby powyżej 45 r. ż., osoby młode) są aktualnie, w największym stopniu poddawane procesom 
wykluczenia z różnych form aktywności społecznej oraz jakie są przyczyny tego zjawiska? 

4. Które grupy społeczne zamieszkujące region są aktualnie zagrożone wykluczeniem społecznym i w jakim 
stopniu (należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia)? Jak będzie kształtować się to zjawisko w 
latach 2014-2020?   

Uwarunkowania 

5. Jakie są uwarunkowania realizacji w Wielkopolsce celów Strategii Europa 2020 odnoszące się do 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?  

6. W jaki sposób i w jakim zakresie zachodzące przemiany demograficzne wpływają obecnie i wpływać będą w 
perspektywie UE 2014-2020 na skalę zjawiska wykluczenia społecznego w Wielkopolsce? 

7. Jaki jest potencjał regionu w kontekście aktywowania (aplikowania) różnych działań dotyczących 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?  

Diagnoza aktywności instytucjonalnej 

8. Jakie działania podejmowane są w regionie przez administrację samorządową na szczeblu województwa, w 
celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia). 
Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych 
form sprzyjających włączeniu społecznemu) 

9. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową (na szczeblu powiatów i 
gmin), w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów 
wykluczenia. Wykonawca pogrupuje zebrane informacje także wg podregionów) Czy te działania są 
wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających 
włączeniu społecznemu) 

10. Jakie działania są podejmowane w regionie przez instytucje tzw. „trzeciego sektora”, w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Należy odnieść do poszczególnych typów wykluczenia) 

Propozycje nowych działań 

11. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje zajmujące się - bezpośrednio lub pośrednio – 
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aby lepiej odpowiadać zarówno  na potrzeby mieszkańców 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl
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Wielkopolski jak i osiągnąć równocześnie cele wyznaczone przez Strategię Europa 2020? 

12. Wspieranie których typów instytucji prowadzących działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, powinno być szczególnie uzasadnione w kontekście potrzeb mieszkańców regionu? 

1.2. Wyniki badania 

Wykluczenie materialne 

Wykluczenie ekonomiczne, czyli wyłączenie z możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

z powodu braku środków materialnych jest marginalizacją, która niesie za sobą szereg 

negatywnych konsekwencji. Na wykluczenie materialne silnie wpływa bezrobocie. Wśród państw 

europejskich jedynie w Danii bezrobocie nie koreluje z ubóstwem. Wykluczenie ekonomiczne jest 

zjawiskiem nasilającym się we współczesnym świecie. Z danych udostępnionych na stronie 

internetowej przez Dyrekcję Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 

i Włączenia Społecznego wynika, że w UE są obecnie 23 miliony bezrobotnych – 10% populacji 

aktywnej zawodowo. Stwarza to zagrożenie wzrostu zasięgu marginalizacji ekonomicznej. Dlatego 

też podjęto próby zwiększenia liczby pracujących. Jednym z realizowanych sposobów rozwoju 

gospodarki jest Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który zakłada: 

- wzrost wskaźników zatrudnienia do 75% wśród osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata), 

- obniżenie wskaźników liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do 10%, 

-zwiększenie do co najmniej 40% odsetka młodych ludzi podejmujących studia 

na uniwersytetach i politechnikach. 

Mają one być zrealizowane w odniesieniu do umiejętności siły roboczej. Powinna ona być w stanie 

wnosić wkład w ewolucję technologiczną i dostosowywać się do niej poprzez nowe systemy 

organizacji pracy. Jest to duże wyzwanie ze względu na szybko zmieniające się potrzeby w zakresie 

umiejętności, oraz trwałe niedopasowanie umiejętności na rynku pracy UE. Dla zwiększenia 

produktywności, konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie – zatrudnienia - 

fundamentalne znaczenie mają inwestycje w systemy kształcenia i szkolenia, przewidywanie 

potrzeb w zakresie umiejętności oraz usługi w zakresie dopasowywania i poradnictwa. 

Zatrudnienie 

Ubóstwo jest silnie skorelowane z bezrobociem. Niewykonywanie odpłatnej pracy jest głównym 

czynnikiem wpływającym na wykluczenie materialne. Wsparcie ze strony pomocy społecznej dla 

osób bezrobotnych nie chroni ich przed ubóstwem. Kondycja społeczno-gospodarcza Wielkopolski 

ucierpiała w wyniku kryzysu gospodarczego, ale stopa bezrobocia na poziomie 10,9% (dane WUP 

w Poznaniu z lutego 2013 r.) plasuje woj. wielkopolskie wśród regionów w najlepszej sytuacji –

poziom bezrobocia w lutym 2013 jest najniższy na tle pozostałych województw. Stopa bezrobocia 

jest także niższa niż na poziomie kraju. Systematyczny jej spadek w Wielkopolsce notuje się 

od 2005 r. W latach 2008-2009 nastąpił wzrost – podobnie zresztą jak w całym kraju – i od tego 

czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie (patrz: wykres poniżej).  
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Wykres 1. Stopa bezrobocia w latach 2007-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Relatywnie dobra sytuacja w woj. wielkopolskim jest wynikiem szeregu czynników. Za najbardziej 

istotne należy uznać: potencjał gospodarczy (Wielkopolska ma dobre perspektywy rozwoju, na co 

wpływa tranzytowe położenie regionu, Wielkopolska wygenerowała w 2008r. 9,3% krajowej 

wielkości PKB), potencjał demograficzny (Wielkopolskę zamieszkuje 9% ludności Polski – 3 

miejsce, w 2010r. udział osób w wieku produkcyjnym wynosił 64,9%), stan infrastruktury 

technicznej i społecznej, warunki życia ludności oraz aktywność ekonomiczną381.  

W Wielkopolsce występują duże dysproporcje w zakresie stopy bezrobocia między poszczególnymi 

powiatami - od 4,9% do 22,5%. Najwyższa stopa występuje w powiatach chodzieskim, konińskim, 

słupeckim, wągrowieckim i złotowskim. 

Mapa 1. Stopa bezrobocia w powiatach woj. wielkopolskiego w lutym 2013 r. 

(Dane są gromadzone na poziomie PUP-ów, co sprawia, że powiat poznański i m. Poznań są 

potraktowane jako jeden obszar) 

 

Źródło: dane WUP w Poznaniu. 

                                                 

 

 
381Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 

2011. 
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W Wielkopolsce bezrobocie jest wyższe wśród kobiet. W lutym 2013 r. 53% bezrobotnych 

stanowiły kobiety. W stosunku do lutego 2012 jest to spadek o 3 pkt. proc. Sytuacja mężczyzn jest 

odwrotna. W lutym 2012 r. mężczyźni stanowili 44% bezrobotnych, na początku 2013 – 47% ogółu 

osób pozostających bez pracy.  

W regionie 23% populacji bezrobotnych to osoby do 25 roku życia, z czego największy udział 

młodych zarejestrowany jest w powiatach grodziskim, nowotomyskim i wolsztyńskim. 

We wszystkich powiatach znacznie wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-24.  

 

Tabela 1. Liczba osób bezrobotnych w wieku 18-24 w latach 2008-2012 

Jednostka terytorialna bezrobotni w wieku 18-24 pozostający bez pracy 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 

Ogółem 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba 

 WIELKOPOLSKIE 5389 9813 9841 11496 11343 

Powiat koniński 463 783 1018 1035 959 

Powiat wągrowiecki 201 465 574 568 638 

Powiat gnieźnieński 438 526 549 662 623 

Powiat kolski 378 582 389 565 597 

Powiat ostrowski 275 586 586 503 478 

Powiat pilski 166 292 224 336 455 

Powiat słupecki 291 421 364 432 447 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 258 422 335 396 402 

Powiat złotowski 207 261 228 399 387 

Powiat wrzesiński 227 399 348 371 385 

Powiat turecki 133 329 387 328 377 

m. Konin 145 282 432 404 358 

Powiat gostyński 233 305 347 389 342 

m. Poznań 85 177 168 299 336 

Powiat średzki 138 327 328 371 326 

Powiat jarociński 189 377 405 352 322 

Powiat chodzieski 63 231 222 338 322 

Powiat grodziski 39 191 170 265 314 

Powiat poznański 70 149 164 214 285 

Powiat krotoszyński 256 282 249 360 278 

Powiat szamotulski 121 271 287 313 273 

Powiat ostrzeszowski 76 170 189 302 251 

Powiat obornicki 78 151 163 202 228 

Powiat kościański 60 164 171 210 216 

Powiat rawicki 144 276 243 259 216 

Powiat pleszewski 146 277 253 258 212 

Powiat kaliski 107 162 190 257 204 

Powiat śremski 60 99 81 150 184 
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Powiat wolsztyński 48 132 115 127 164 

Powiat leszczyński 47 102 104 163 152 

Powiat kępiński 30 84 104 174 147 

m. Kalisz 42 140 160 173 138 

Powiat międzychodzki 48 108 94 56 112 

Powiat nowotomyski 95 199 101 123 112 

m. Leszno 32 91 99 142 103 

Źródło: GUS, BDL. 

Najbardziej znaczący wzrost w latach 2008-2012 odnotowano w powiatach: konińskim (z 463 

w 2008 do 959 w 2012), wągrowieckim (z 201 do 638) oraz pilskim (z 166 do 455). 

Łączna liczba bezrobotnych w wieku 18-24 w woj. wielkopolskim w 2012r. wynosiła 11 343 osoby, 

czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2008r. (5 389 osób). Najwięcej młodych bezrobotnych jest 

w podregionie konińskim. Od 2008r. do 2012r. ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie z 2 075 do 

3 746. Najmniej - w podregionie m. Poznań – liczba bezrobotnych w wieku 18-24 w 2012r. 

wynosiła 336. Jednak i tak jest to prawie czterokrotny wzrost w stosunku do roku 2008 

(85 bezrobotnych).  

Wykres 2. Liczba bezrobotnych w wieku 18-24 w podregionach w latach 2008-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Poziom bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym wzrasta na przestrzeni lat: z 5,1% w 2007r. 

do 6,1% w 2011 r. Poziom bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym jest niższy niż średnia 

krajowa. Bezrobotni po 50 roku życia stanowią 20% bezrobotnych. Wartość ta nie zmieniła się 

w stosunku do ubiegłego roku. 
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Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym w latach 2007-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WUP w Poznaniu. 

Wykres 4. Linia trendu stopy bezrobocia wśród osób w wieku produkcyjnym w latach 2007-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

Poziom zatrudnienia jest zróżnicowany ze względu na wiek. Jednak odsetek osób zatrudnionych 

niemal we wszystkich kohortach wiekowych jest większy w woj. wielkopolskim niż na poziomie 

całego kraju, co wskazuje, iż woj. wielkopolskie ma pod tym względem stosunkowo dobrą sytuację.  

Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia z podziałem na wiek w 2012r. 

 

Jednostka terytorialna 

 

15-24 

Wiek 

25-54 

 

55-64 

 

20-64 

POLSKA 24.7 77.2 39.8 65.0 

WIELKOPOLSKA 30.9 78.6 39.3 66.5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Grupa osób w wieku 25-54 spełnia wymagania Programu na rzecz nowych umiejętności 

i zatrudnienia, który zakłada zatrudnienie na poziomie 75%. Najniższy poziom zatrudnienia 

zanotowano w grupie osób 15-24 – ale i tak jest on znacznie wyższy niż w tej samej grupie na 

poziomie kraju – odpowiednio 30,9% w Wielkopolsce i 24,7% - średnia dla kraju. 

Poziom zatrudnienia wśród kobiet niemal nie różni się w Wielkopolsce (43,6%) i Polsce (43%). 

Większa różnica występuje w poziomie zatrudnienia mężczyzn. W woj. wielkopolskim pracuje 

62,8% mężczyzn. Średnia dla Polski wynosi mniej - 58,4% 

Tabela 3. Wskaźniki zatrudnienia z podziałem na płeć w 2012R.  

 Jednostka terytorialna mężczyźni kobiety 

POLSKA 58.4 43.0 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 62.8 43.6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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Bezrobocie wśród kobiet wzrasta od 2008r. W 2012r. stopa bezrobocia wśród kobiet wynosiła 

7,7%, co oznacza wzrost o 2,4 punkty procentowe (2008r. – 5,3%). Stopa bezrobocia wśród kobiet 

w Wielkopolsce utrzymuje się na niższym poziomie niż w Polsce. Wielkopolska jest zróżnicowana na 

poziomie powiatów. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w powiatach: wągrowieckim (14,7%), 

chodzieskim (12,5%), słupeckim (12,3%), złotowskim (12,1%), konińskim (11,8) oraz kolskim 

(11,3%). W tych powiatach od 2007r. poziom bezrobocia utrzymuje się powyżej 10%. Najniższe 

bezrobocie odnotowano w powiatach: poznańskim (3,5%), m. Poznań (4,1%), nowotomyskim 

(5,1%), kępińskim oraz wolsztyńskim (po 5,9%).  

 

Wykres 5. Stopa bezrobocia wśród kobiet w podregionach w latach 2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Z danych GUS (BDL) wynika, że w Wielkopolsce w skład osób należących do grup zagrożonych 

wykluczeniem zawodowym zaliczyć można:  

 osoby bez wykształcenia średniego (57,3%), 

 osoby bez kwalifikacji zawodowych (26,2%),  

 osoby bez doświadczenia zawodowego (19,8%),  

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (10% wszystkich 

bezrobotnych),  

 osoby pozostające bez pracy, które wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 

(9,3%). 

Staż pracy ma istotny wpływ na możliwość znalezienia zatrudnienia. W najtrudniejszej sytuacji 

są osoby, które mają krótkie doświadczenie zawodowe – od 1 do 5 lat. We wszystkich 

podregionach liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest największa w tej grupie osób. Najmniej 

problemów ze znalezieniem pracy mają doświadczeni pracownicy – mający staż pracy powyżej 30 

lat. 
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Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w 2011r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wykształcenie jest istotnym korelatem posiadania pracy. Z danych gromadzonych przez GUS 

wynika, że najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 

gimnazjalne oraz podstawowe, albo nie ma żadnego wykształcenia. Tendencje te dostrzegalne 

są w Wielkopolsce. W 2012r. w woj. wielkopolskim było 46 941 bezrobotnych z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, 37 170 bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, 33 678 

bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia oraz 33 054 bezrobotnych 

z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. Co ciekawe - bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym było więcej (16 742) niż bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 

(13 995). Może to wynikać z większej gotowości osób z wykształceniem średnim do podjęcia 

jakiejkolwiek pracy, nawet nie wymagającej posiadanych umiejętności. W przypadku osób 

z wykształceniem wyższym chęć podjęcia pracy poniżej kwalifikacji jest mniejsza.  

Wykres 7. Udział bezrobotnych z różnymi typami wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w woj. wielkopolskim w 2007r. i w 2012r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Proporcje liczby bezrobotnych z rożnym poziomem wykształcenia różnią się na poziomie 

podregionów. Liczba bezrobotnych z konkretnym typem wykształcenia jest zależna od charakteru 

podregionu. W m. Poznań najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie wyższe (3 191) i gimnazjalne 

lub niższe (3 423). Natomiast w podregionie konińskim zasadnicze zawodowe (12 416) 

oraz gimnazjalne lub niższe (10 237). 
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Wykres 8. Liczba bezrobotnych z różnymi typami wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w woj. wielkopolskim w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Jak wynika z przytoczonych danych brak wykształcenia i stażu pracy często jest przyczyną 

bezrobocia. 

Formą bezrobocia, która w znacznym stopniu wpływa na wykluczenie społeczne jest długotrwałe 

bezrobocie. W 2012r. wskaźnik ten dla Wielkopolski wynosił 2,9% i był niższy od wartości 

wskaźnika na poziomie kraju – 4,7%. Zarówno w Polsce, jak i regionie wielkopolskim odnotowano 

spadek wartości odsetka długotrwale bezrobotnych w odniesieniu do 2007r. - wartość wskaźnika 

równa odpowiednio: 5,1% oraz 3,2%. W 2012r. najwyższy wskaźnik zaobserwowano w powiatach: 

wągrowieckim (8,7%), konińskim (7%), słupeckim (6,7%), chodzieskim (6,3%), średzkim oraz 

złotowskim (po 5,3%). Najniższy poziom długotrwałego bezrobocia występuje w powiatach: 

poznańskim (0,8%), m. Poznań (0,9%), nowotomyskim (1,1%), wolsztyńskim (1,6%), 

międzychodzkim oraz kępińskim (po 1,7%). 

W stosunku do 2011r. zaobserwowano wzrost lub utrzymanie na tym samym poziomie wskaźników 

długotrwałego bezrobocia w wielkopolskich powiatach. Tylko w 3 powiatach odnotowano spadek 

wskaźnika: ostrowskim (z 2,8% do 2,6%), m. Konin (z 5,3% do 5,2%), złotowskim (z 5,7% 

do 5,3%). Trudno wskazać jeden kierunek zmian w Wielkopolsce na przestrzeni lat.  

Tabela 4. Stopa długotrwałego bezrobocia w powiatach w latach 2007-2012. 

Jednostka terytorialna w % ludności aktywnej zawodowo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % % 

POLSKA 5,1 3,2 3,1 3,6 4,3 4,7 

 WIELKOPOLSKIE 3,2 1,7 1,8 2,2 2,7 2,9 

Powiat jarociński 5,7 2,6 2,8 3,6 3,7 4,2 

Powiat kaliski 3,5 1,6 1,2 1,6 2,3 2,4 

Powiat kępiński 1,0 0,6 0,4 1,0 1,7 1,7 

Powiat krotoszyński 4,0 3,7 3,1 2,9 3,3 3,3 

Powiat ostrowski 3,9 1,9 2,0 3,0 2,8 2,6 
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Powiat ostrzeszowski 1,5 1,1 1,4 2,4 3,0 3,3 

Powiat pleszewski 6,0 3,3 2,9 2,8 2,9 2,9 

m. Kalisz 3,4 1,4 1,3 1,9 2,1 2,1 

Powiat gnieźnieński 6,3 3,9 3,1 3,4 4,6 5,2 

Powiat kolski 7,6 5,0 4,8 4,3 4,9 5,3 

Powiat koniński 9,1 3,6 4,2 5,6 6,8 7,0 

Powiat słupecki 6,8 5,2 5,1 5,2 6,2 6,7 

Powiat turecki 3,0 1,8 2,7 3,2 3,5 3,6 

Powiat wrzesiński 5,1 3,4 3,7 3,8 4,9 5,1 

m. Konin 5,0 2,3 2,9 4,4 5,3 5,2 

Powiat gostyński 4,5 2,9 2,8 3,1 3,3 3,6 

Powiat grodziski 1,6 0,8 1,2 2,2 3,0 3,6 

Powiat kościański 1,8 1,1 1,2 1,6 2,0 2,2 

Powiat leszczyński 2,4 1,5 1,3 1,8 2,2 2,4 

Powiat międzychodzki 3,5 0,9 1,0 1,3 1,0 1,7 

Powiat nowotomyski 2,0 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 

Powiat rawicki 2,6 2,3 2,7 3,0 3,1 3,1 

Powiat wolsztyński 1,1 0,7 1,0 1,3 1,5 1,6 

m. Leszno 1,9 1,3 1,2 1,6 2,1 2,2 

Powiat chodzieski 4,5 2,2 3,5 5,0 6,1 6,3 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 4,4 2,8 3,4 4,2 4,2 4,6 

Powiat pilski 3,8 1,7 1,3 1,8 2,6 3,4 

Powiat wągrowiecki 6,4 3,4 3,9 6,3 7,1 8,7 

Powiat złotowski 2,9 4,0 3,7 3,5 5,7 5,3 

Powiat obornicki 3,9 1,3 1,3 2,2 2,8 3,4 

Powiat poznański 1,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 

Powiat szamotulski 3,7 2,1 2,4 3,6 3,7 3,9 

Powiat średzki 4,8 3,4 3,9 5,0 5,1 5,3 

Powiat śremski 1,7 0,7 0,9 1,3 1,9 2,5 

m. Poznań 1,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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Ubóstwo 

Ubóstwo jest czynnikiem determinującym wykluczenie społeczne. Mimo, iż nie można stawiać 

znaku równości pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, badania GUS382 wskazują wyraźnie, że obszar 

współwystępowania obu zjawisk - ubóstwa i wykluczenia społecznego - jest znaczny.  

W roku 2011 odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum 

egzystencji (tzn. zagrożonych ubóstwem skrajnym) wzrósł o 1 pkt proc. w stosunku do roku 2010 i 

wyniósł 6,7%. Na nieco niższym poziomie niż w poprzednim roku kształtowała się 

wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym – 16,7% (17,1% w 2010 r.). Poniżej 

ustawowej granicy ubóstwa żyło 6,5% osób w gospodarstwach domowych. Po raz pierwszy odsetek 

osób skrajnie ubogich był wyższy niż odsetek osób o wydatkach poniżej kwot uprawniających do 

ubiegania się  o przyznanie świadczeń pieniężnych z systemu pomocy społecznej. W woj. 

wielkopolskim wynosił onodpowiednio: 9,2% (minimum egzystencji) oraz 20,9% (ubóstwo 

relatywne) - co znacznie przewyższa średnią krajową. Poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło 

6,5% osób w gospodarstwach domowych (w Wielkopolsce – 9,1%). 

Wykres 9. Odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji na przestrzeni latach 2005-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wykres 10. Odsetek osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa na przestrzeni latach 

2005-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wykres 11. Odsetek osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa na przestrzeni latach 

2005-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

                                                 

 

 
382 Różne oblicza polskiej biedy (wielowymiarowa analiza ubóstwa na podstawie wyników badania spójności społecznej), Główny 

Urząd Statystyczny, 2012. 
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W przypadku wszystkich trzech wskaźników możemy mówić o tendencji spadkowej odsetka 

populacji zagrożonej lub żyjącej w ubóstwie w ciągu ostatnich kilku lat, aż do 2010 r. W 2011 r. 

odnotowano już wzrost wskaźników. W przypadku ustawowej granicy ubóstwa stałe zmniejszanie 

się odsetka osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej tego progu może - 

przynajmniej częściowo - wynikać z przyjętego mechanizmu ustalania kwot uprawniających do 

korzystania ze świadczeń systemu pomocy społecznej. Od 1 października 2006 r. nie zmieniła się 

nominalna wartość progów interwencji socjalnej, a tym samym wartość granicy ubóstwa 

ustawowego. Analizy GUS wskazują jednak, że: gdyby za granicę ubóstwa ustawowego przyjąć 

urealniony wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych poziom progów obowiązujących 

w IV kwartale 2006 r. – to stopa ubóstwa ustawowego w 2011 r. wyniosłaby nie 6,5%, a 11,4%383. 

W 2011 r. odnotowano jednak wzrost liczby osób żyjących poniżej analizowanych granic ubóstwa. 

Warto przy tym zauważyć, iż dane zaprezentowane na wszystkich powyższych trzech wykresach 

wskazują, iż w 2011 w woj. wielkopolskim bardziej niż w kraju wzrosły wskaźniki odsetka osób 

ubogich. 

Tabela 5. Odsetek osób w gosp. dom. poniżej granicy ubóstwa w 2011r. w województwach 

Jednostka terytorialna minimum egzystencji relatywna granica 

ubóstwa 

ustawowa 

granica ubóstwa 

2011 2011 2011 

% % % 

POLSKA 6.7 16.7 6.5 

 ŁÓDZKIE 5.5 13.1 5.0 

 MAZOWIECKIE 4.6 12.1 4.2 

 MAŁOPOLSKIE  4.8 14.8 5.3 

 ŚLĄSKIE 4.8 12.3 4.8 

 LUBELSKIE 10.9 23.1 10.2 

 PODKARPACKIE 6.9 21.1 6.6 

 PODLASKIE 11.0 23.9 10.1 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 10.0 25.7 9.0 

 LUBUSKIE 3.2 13.4 3.0 

 WIELKOPOLSKIE 9.2 20.9 9.1 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 7.5 17.5 7.3 

 DOLNOŚLĄSKIE 4.7 13.6 5.1 

 OPOLSKIE 4.7 10.3 4.3 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 7.4 18.1 6.9 

 POMORSKIE 9.1 19.4 9.8 

 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

11.2 24.2 10.2 

Źródło: dane GUS, BDL. 

Z danych gromadzonych przez GUS384 wynika, że głównym czynnikiem powodującym ubóstwo jest 

miejsce zajmowane na rynku pracy. W największym stopniu zagrożone są rodziny osób 

                                                 

 

 
383 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, 2012. 
384 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, 2012. 
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bezrobotnych. W 2011 r. w gospodarstwach domowych posiadających w swoim składzie 

co najmniej 1 osobę bezrobotną zagrożonych ubóstwem ustawowym było ok. 11,5% osób, 

a w gospodarstwach z 2 i więcej osobami bezrobotnymi problem ten dotyczył niemal co trzeciej 

osoby. Z kolei w gospodarstwach bez osób bezrobotnych jedynie co dwudziesta osoba żyła poniżej 

granicy ubóstwa ustawowego. Stopa ubóstwa skrajnego wynosiła odpowiednio: ok. 12,5% (z jedną 

osobą bezrobotną w gosp. domowym), ok. 34,5% (z co najmniej dwoma osobami bezrobotnymi) i 

ok. 5% (bez osób bezrobotnych). 

Wykonywanie niskopłatnej pracy również sprzyja znalezieniu się w grupie osób poniżej granicy 

ubóstwa. Dotyczy to przede wszystkim osób o niskim poziomie wykształcenia, które pracują 

na stanowiskach robotniczych. W rodzinach, których główny strumień dochodów pochodził z pracy 

najemnej na stanowisku robotniczym - w 2011 roku stopa ubóstwa skrajnego wyniosła niemal 9%, 

a stopa ubóstwa ustawowego nieznacznie powyżej 9%. 

Ubóstwo związane jest z głównym źródłem utrzymania. W najtrudniejszej sytuacji są rodziny 

utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty (stopa ubóstwa 

ustawowego - 36%, skrajnego - 30%). 

Dodatkowo niskie wykształcenie rodziców na dwa sposoby oddziałuje na dzieci. Z jednej strony jest 

silnie związane z ubóstwem - ponieważ utrudnia lub nawet uniemożliwia znalezienie pracy, 

z drugiej - z rodzajem przekazywanego kapitału kulturowego, czyli nawyków i umiejętności, w 

procesie socjalizacji. Wykształcenie koreluje ze sposobem partycypacji w kulturze. 

Podkreślić należy, że grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne - 

przy liczbie dzieci większej od dwóch odsetek ubogich, niezależnie od przyjętego progu ubóstwa, 

przekracza przeciętną. Wśród małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu - ok. 29,5% osób 

żyło w 2011 r. w sferze ubóstwa ustawowego i ok. 24% w sferze ubóstwa skrajnego. 

Dla porównania - osoby z rodzin niepełnych były we względnie lepszej sytuacji niż osoby z rodzin 

wielodzietnych. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem ustawowym dla rodzin niepełnych wynosił ok. 7%, 

podobnie jak wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym. Ze sprawozdania MPiPS wynika, 

że w Wielkopolsce w 2011r. pomoc przyznana rodzinom wielodzietnym w większości trafiała do 

rodzin mieszkających na wsi. Łącznie przyznano 9 542 świadczenia rodzinom z 3 dzieci (w tym 

5 868 rodzin mieszkało na wsi). W przypadku rodzin z czwórką dzieci przyznana pomoc wygląda 

następująco: 3 973 rodzin (w tym 2 607 na wsi), z piątką dzieci – 1 637 rodzin (1 046 – na wsi), 

z szóstką dzieci – 633 rodzin (419 – na wsi), z siódemką i więcej dzieci – 430 rodzin (306 na wsi). 

Kolejnym elementem jest miejsce zamieszkania. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem na wsi jest 

zdecydowanie wyższy niż w miastach; w przypadku ubóstwa relatywnego, jego wartość jest ponad 

dwukrotnie wyższa, a ubóstwa skrajnego i tzw. ustawowego – niemal trzykrotnie. Najrzadziej 

ubóstwo dotyka osób zamieszkałych w dużych aglomeracjach miejskich. W 2010 r. ubóstwem 

relatywnym zagrożonych było 12% osób zamieszkałych w miastach (ok. 4% w miastach liczących 

ponad 500 tys. mieszk.) oraz ok. 25% mieszkańców wsi. 

Do czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem należy zaliczyć również obecność w rodzinie 

osób niepełnosprawnych. Wśród gospodarstw domowych, w których przynajmniej jedno dziecko 

do lat 16 posiada orzeczenie o niepełnosprawności - wskaźniki te wyniosły odpowiednio: ubóstwo 

ustawowe 16% i skrajne 12%. 

Eurostat publikuje również dane dotyczące gospodarstw domowych, w których mało osób 

pracuje385. W 2011 r. wartość tego wskaźnika jest korzystniejsza dla mieszkańców Wielkopolski – 

                                                 

 

 
385 Ang. People living in households with very low work intensity (population aged 0 to 59 years). 
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4,5% – niż całego kraju – 6,9%. Od 2005 r. odsetek niepracujących gospodarstw spadał zarówno 

na poziomie kraju, jak i woj. wielkopolskiego. Jednak w 2010 r. zaobserwowano wzrost. 

Tabela 6. Odsetek gospodarstw domowych, w których mało osób pracuje w latach 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 14.2 12.3 10 7.9 6.9 7.3 6.9 

Łódzkie 13.1 11.7 10.2 9.6 8.4 8.8 7.5 

Mazowieckie 12.1 9 8.3 6.3 4.3 5.1 5.2 

Małopolskie 11.7 9.9 8.3 6.6 5.6 5.9 6.2 

Śląskie 15.4 12.9 10.9 9.9 8.4 8.1 8.1 

Lubelskie 14.3 13.3 11.7 8.3 6.5 8.3 7.2 

Podkarpackie 11.7 10.8 11.7 7.1 4.5 6 6.9 

Świętokrzyskie 13.4 12.5 10.9 9 8.8 8.9 6.9 

Podlaskie 12.3 12.2 10.8 8 7.4 5.6 7.3 

Wielkopolskie 10.7 10.3 6.7 5.8 4.9 5.4 4.5 

Zachodniopomorskie 19.1 15.5 9.5 8.3 8.5 9.6 7.3 

Lubuskie 13.8 12.7 10.8 12.6 13.6 14.4 13.2 

Dolnośląskie 18.1 16.8 12.4 8.5 7.7 8.1 8.5 

Opolskie 16.4 14.8 8.5 7.3 3.6 10.3 8.4 

Kujawsko-pomorskie 15.5 14.6 11.8 9.8 8.5 8.2 7.3 

Warmińsko-mazurskie 18.9 16.5 11.3 7.9 10.8 8.1 8.3 

Pomorskie 16,6 12,3 9,8 6,4 6,2 6.0 4,9 

Źródło: Eurostat. 

Dochody 

Na temat skali materialnego wykluczenia mówi także poziom przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Woj. wielkopolskie zaliczane jest do regionów o niskich 

średnich płacach. Na poziomie kraju wynosi 3604,02 zł. Średnia dla woj. wielkopolskiego 

to 3291,06 zł. Stanowi to 6 wartość wśród wszystkich województw. Przeciętne wynagrodzenie 

w Wielkopolsce systematycznie rośnie, jednak średnie roczne tempo przyrostu jest cały czas niższe 

niż w kraju. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w Wielkopolsce wynosi 

1 102,85 zł, co stanowi 92,5% przeciętnego dochodu na poziomie kraju. W 2007r. wartość 

ta wynosiła 95,8%, w 2008r. wzrosła do 97,4%, a następnie do roku 2011r. malała. Zbliżony 

lub wyższy rozporządzalny dochód na 1 osobą mają mieszkańcy województw: mazowieckiego, 

łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego. 

Tabela 7. Przeciętny rozporządzalny dochód brutto na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 

latach 2007-2011. 

Jednostka terytorialna ogółem, Polska = 100 

2007 2008 2009 2010 2011 

% % % % % 

POLSKA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 ŁÓDZKIE 98,1 96,9 100,1 98,8 98,1 

 MAZOWIECKIE 130,0 127,8 129,1 134,3 132,3 

 MAŁOPOLSKIE 93,1 95,7 93,5 92,9 94,3 

 ŚLĄSKIE 99,0 99,6 100,0 98,0 99,1 

 LUBELSKIE 85,2 84,2 81,6 82,0 83,6 
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 PODKARPACKIE 75,4 75,7 74,9 76,1 76,4 

 PODLASKIE 95,2 89,5 91,4 92,5 99,8 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 83,5 84,0 84,2 86,0 86,6 

 LUBUSKIE 98,4 101,3 99,0 96,7 97,0 

 WIELKOPOLSKIE 95,8 97,4 98,5 94,4 92,5 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 97,3 100,3 102,3 99,5 100,3 

 DOLNOŚLĄSKIE 102,4 107,0 105,4 103,9 104,6 

 OPOLSKIE 98,6 103,3 97,1 93,5 96,3 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 96,7 90,9 91,1 97,1 90,4 

 POMORSKIE 110,9 105,4 104,5 104,2 104,9 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 89,9 93,6 97,3 92,5 89,4 

Źródło: GUS, BDL. 

Od 2007r. w Wielkopolsce obserwuje się systematyczny wzrost przeciętnego rozporządzalnego 

dochodu na 1 osobę. W okresie 4 lat nastąpił wzrost o 240,11 zł. Na poziomie kraju wzrost wyniósł 

289,15 zł. Najwięcej przeciętny dochód na osobę wzrósł w woj. mazowieckim (403,95 zł), 

zachodniopomorskim (321,78 zł) oraz dolnośląskim (314,62 zł). 

Wykres 12. Przeciętny dochód brutto  1 osobę w latach 2007-2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wraz ze wzrostem przeciętnego dochodu obserwuje się wzrost przeciętnych wydatków na 1 osobę 

w gospodarstwie domowym. W 2007r. w Wielkopolsce przeciętne wydatki wynosiły 753,05 zł, 

natomiast w 2011r. – 913,66 zł. Nastąpił wzrost o 160,61 zł, co jest jedną z czterech najniższych 

wartości. Równie niski wzrost przeciętnych wydatków na osobę miał miejsce w województwach: 

warmińsko – mazurskim (160,10 zł), lubuskim (159,20 zł) oraz lubelskim (150,96 zł). Na poziomie 

kraju na przestrzeni czterech lat przeciętne wydatki na osobę wzrosły o 205,17 zł. 
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Wykres 13. Przeciętne wydatki netto na 1 osobę w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

 

Zasoby mieszkaniowe 

Istotnym źródłem informacji jest także liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W 

woj. wielkopolskim wypłacono 405 187 dodatków mieszkaniowych o łącznej kwocie 82 139 421 zł. 

Kwoty zróżnicowane są w powiatach. Najwięcej dodatków przyznało m. Poznań (56 293) oraz m. 

Kalisz (30 876). Najmniej – powiat leszczyński (1 645) i kaliski (2 112). 

Tabela 8. Przyznane dodatki mieszkaniowe w 2011 r. 

Jednostka terytorialna ogółem 

liczba kwota 

szt. zł 

POLSKA 4848005 884334117 

WIELKOPOLSKIE 405187 82139421 

m. Poznań 56293 15376433 

m. Kalisz 30876 6429908 

Powiat gnieźnieński 30811 6426420 

Powiat pilski 26224 5298117 

Powiat ostrowski 19268 4430454 

Powiat poznański 16741 3738874 

m. Konin 16210 2900662 

Powiat złotowski 14860 2729121 

Powiat wrzesiński 11828 2340070 

Powiat wągrowiecki 10756 2175223 

Powiat krotoszyński 12751 2174715 

Powiat kościański 11376 2006802 

m. Leszno 11575 2005526 

Powiat kolski 11935 1974592 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 11290 1927975 

Powiat szamotulski 9442 1819869 

Powiat śremski 9277 1812406 

Powiat pleszewski 9076 1778768 

Powiat jarociński 7280 1431505 

Powiat turecki 7835 1307081 

Powiat chodzieski 7143 1259267 
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Jednostka terytorialna ogółem 

liczba kwota 

szt. zł 

Powiat gostyński 7512 1212109 

Powiat obornicki 6293 1162795 

Powiat rawicki 6267 1085074 

Powiat słupecki 6492 952068 

Powiat ostrzeszowski 3946 829847 

Powiat koniński 4817 779123 

Powiat międzychodzki 4097 759588 

Powiat kępiński 4291 720075 

Powiat średzki 4111 706206 

Powiat wolsztyński 3482 646498 

Powiat grodziski 3436 617299 

Powiat nowotomyski 3839 615612 

Powiat kaliski 2112 399354 

Powiat leszczyński 1645 309985 

Źródło: GUS, BDL 

O poziomie życia ludności świadczą zasoby mieszkaniowe. Przeciętny Polak ma do dyspozycji 3,76 

izby, natomiast przeciętny mieszkaniec Wielkopolski – 4. W Wielkopolsce także powierzchnia 

przypadająca na jednego mieszkańca jest większa. Wielkopolanin dysponuje średnio 77,38 m2 , 

podczas gdy Polak – 70,17 m2. 

Świadczenia pomocy społecznej 

W woj. wielkopolskim, podobnie jak w całym kraju, pomoc społeczna zorganizowana jest 

ustawowo. System pomocy społecznej obejmuje działania organów administracji rządowej 

i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi 

i organizacjami pozarządowymi. W Wielkopolsce, na poziomie województwa w zakresie pomocy 

społecznej działalność koordynują Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS) oraz Wydział 

Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. W każdym powiecie funkcjonuje powiatowe centrum 

pomocy rodzinie (PCPR; 31 ośrodków), a w miastach na prawach powiatu – miejskie ośrodki 

pomocy społecznej (MOPS; 4 ośrodki). Na poziomie gmin działania prowadzi 226 ośrodków pomocy 

społecznej (OPS). 

Struktura wydatków na pomoc społeczną odzwierciedla potrzeby społeczeństwa. Ze sprawozdania 

MPiPS wynika, że w woj. wielkopolskim w 2011 r. wydano 152 089 pozytywnych decyzji 

dotyczących świadczeń pomocy społecznej na łączną kwotę 239 612 476 zł. Wsparcia udzielono 98 

586 rodzinom (376 203 osobom). W woj. wielkopolskim świadczenia pomocy społecznej 

przyznawane są z powodu różnych dysfunkcji społecznych: 

 Ubóstwa: 51 809 rodzin (20 264 na wsi) – 143 743 osób, 

 Sieroctwa: 172 rodziny (73 na wsi) – 402 osoby, 

 Bezdomności: 3 351 rodzin (414 na wsi) – 4 005 osób, 

 Konieczności ochrony macierzyństwa z powodu wielodzietności: 6 705 rodzin (4 640 na 

wsi) – 39 827 osób, 

 Bezrobocia: 44 488 rodzin (18 975 na wsi) – 133 619 osób, 

 Niepełnosprawności: 30 186 rodzin (12 798 na wsi) – 70 646 osób, 

 Długotrwałej lub ciężkiej choroby: 37 716 rodzin (14 494 na wsi) – 86 557 osób, 

 Bezradności rodzin niepełnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego: 12 060 rodzin (4 482 na wsi) – 37 332 osoby, 
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 Bezradności rodzin wielodzietnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego: 5 202 rodziny (3 331 na wsi) – 30 915 osób, 

 Przemocy w rodzinie: 1 525 rodzin (502 na wsi) – 5 026 osób. 

 

Tabela 9. Zestawienie wybranych świadczeń na poziomie województw w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03-R za I-XII 2011r. 

Ze sprawozdania MPiPS za 2011 r. wynika, że w Wielkopolsce były 8 584 rodziny, które otrzymały 

pomoc z tytułu samotnego gospodarowania. 1 091 osób potrzebowało wsparcia w postaci 

schronienia. Istotną pomoc w formie posiłku otrzymało 34 897 rodzin (łączna wartość dożywiania 

wyniosła 37 508 040 zł). 249 wielkopolskich rodzin, czyli 872 osób, potrzebowało ubrań. Łączna 

wartość takiej pomocy wyniosła 30 783 zł. Wartości te są wyższe niż w innych regionach. Jedynie 

woj. mazowieckie charakteryzuje się większym zapotrzebowaniem na pomoc społeczną. 

Najwięcej świadczeń w 2011r. wydano z powodu ubóstwa - taką pomoc otrzymało 51 809 rodzin. 
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bezradno

ści 

rodzin 

wielodzie

tnych 

Dolnośląskie 
121 309 215 048 453 115 288 327 3 612 18 308 122 689 31 245 19 611 

Kujawsko-pomorskie 
148 609 207 708 907 153 848 294 2 697 23 855 158 697 32 587 28 061 

Lubelskie 
116 767 152 307 931 132 173 2 392 1 823 31 711 113 012 23 047 28 180 

Lubuskie 
63 811 102 695 477 65 082 93 1 458 10 563 62 788 16 249 10 446 

Łódzkie 
128 003 203 852 289 108 193 1 189 2 181 23 533 116 640 30 604 21 093 

Małopolskie 
134 229 183 322 291 141 031 503 1 980 41 222 102 343 27 864 42 007 

Mazowieckie 
220 700 336 125 267 221 068 629 3 791 45 591 182 652 51 326 50 611 

Opolskie 
38 706 73 565 041 35 807 512 1 112 7 923 40 965 8 684 7 268 

Podkarpackie 
131 677 164 562 748 142 189 360 1 014 39 266 141 747 19 287 29 985 

Podlaskie 
73 325 104 825 557 79 174 297 894 20 340 61 969 14 673 15 697 

Pomorskie 
120 632 184 943 360 143 811 230 3 866 27 279 111 289 33 070 31 719 

Śląskie 
169 959 264 703 388 139 829 1 838 6 188 27 633 155 353 46 545 31 350 

Świętokrzyskie 
81 656 121 590 870 62 498 886 1 170 17 118 75 282 12 571 12 944 

Warmińsko-

mazurskie 

120 770 183 750 500 119 098 225 1 790 26 602 133 844 28 612 20 710 

Wielkopolskie 
152 089 239 612 476 143 743 402 4 179 39 827 133 619 37 332 30 915 

zachodniopomorskie 
105 058 175 086 209 102 487 627 4 005 19 481 112 864 24 705 16 378 
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Mapa 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w stosunku 

do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w wielkopolskich gminach w 2011r. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011. 

Następnym, pod względem liczby przyznanych świadczeń, powodem pomocy jest bezrobocie – 44 

488 rodzin objętych pomocą. Największy udział osób korzystających z pomocy społecznej z tyt. 

bezrobocia odnotowano w gminach: Mieścisko (100%), Środa Wielkopolska (86%) oraz Trzcianka 

(82%). Najmniejszy – w gminach: Turek (6%), Kościan (8%) oraz Mycielin (10%). 
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Mapa 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w stosunku 

do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w wielkopolskich gminach w 2011r. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011. 

 

Wykluczenie strukturalne 

Wykluczenie strukturalne związane jest z brakiem dostępu do edukacji oraz niskim kapitałem 

kulturowym i jest znacząco skorelowane z regionem zamieszkania. Aby oszacować poziom 

wykluczenia strukturalnego na terenie województwa wielkopolskiego odniesiono się do skali life-

long learning, skali przedwczesnego „wypadania” z systemu edukacji, wskaźników skolaryzacji, 

wyników egzaminów zewnętrznych oraz stanu kultury. 

Life-long learning 

Trafnym źródłem informacji na temat umiejętności pracowniczych są dane o life-long learning. 

Od 2007 roku odsetek Polaków, którzy podejmują aktywność poznawczą po zakończeniu 

obowiązkowej edukacji pozostaje na bardzo niskim poziomie – ok. 5%. Nieco gorzej jest w woj. 

wielkopolskim – wskaźnik life-long learning od lat pozostaje poniżej pułapu 5%. Najlepiej sytuacja 

przedstawiała się w 2010 roku, kiedy wskaźnik ten dla Polski wynosił 5,2%, a dla Wielkopolski – 

4,6%. Natomiast najniższy poziom kształcenia ustawicznego zanotowano w 2011 (odpowiednio 

4,4% oraz 3,7%). 
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Tabela 10. Osoby dorosłe w wieku 25-64 uczestniczące w kształceniach i szkoleniach 

Jednostka teryt orialna  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POLSKA 5.1 4.7 4.7 5.2 4.4 4.5 

 WIELKOPOLSKIE 4.1 4.1 3.7 4.6 3.7 3.6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Przedwczesne wypadanie z systemu edukacji 

Odsetek dzieci wcześnie wypadających z systemu edukacji (ang. Early leavers from education 

and training) w woj. wielkopolskim w 2012r. wynosił 5,4%. Jest to wartość zbliżona do średniej 

na poziomie kraju, która wynosi 5,7%. W czterech województwach odsetek ten jest niższy niż 

w Wielkopolsce. Najmniej osób wypada z systemu edukacji w woj. małopolskim (2,8%), najwięcej 

w woj. warmińsko – mazurskim (10,7%)386. Wartości spełniają założenia Programu na rzecz 

nowych umiejętności i zatrudnienia, zgodnie z którymi odsetek ten nie może być wyższy niż 10%. 

Tabela 11. Odsetek osób przedwcześnie wypadających z systemu edukacji w latach 2008-2011 

Jednostka 
terytorialna  

Rok 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Dolnośląskie 5,8 5,2 5,6 5,9 6,6 

Kujawsko-
pomorskie 

5,6 9,4 8,2 6,5 6,1 

Lubelskie 5,7 4,9 5,6 6,0 5,2 

Lubuskie 8,3 9,4 8,7 8,0 7,6 

Łódzkie 5,2 5,0 6,1 5,6 7,1 

Małopolskie 3,2 3,1 2,8 3,4 2,8 

Mazowieckie 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 

Opolskie 5,2 5,8 6,5 6,2 brak danych 

Podkarpackie 3,4 3,6 4,3 5,4 5,5 

Podlaskie 4,7 4,3 4,1 5,3 brak danych 

Pomorskie 6,1 5,7 6,4 6,7 7,5 

Śląskie 4,1 5,2 4,6 5,6 6,1 

Świętokrzyskie 3,7 3,7 5,1 5,5 4,2 

Warmińsko-
mazurskie 

7,9 6,4 10,0 10,5 10,7 

Wielkopolskie 3,7 4,6 4,9 4,6 5,4 

zachodniopomorskie 8,7 8,2 9,1 10,1 8,6 

POLSKA  5,0 5,3  5,4  5,6  5,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

W województwie wielkopolskim zaobserwowano wzrost odsetka early leavers w latach 2008-2010. 

Jest to zgodne z tendencją ogólnokrajową. W 2011 r. nastąpił spadek do wartości z 2009 r., jednak 

rok 2012 przyniósł najwyższą od 2004 r. (6,2%) wartość odsetka osób przedwcześnie 

wypadających z systemu edukacji. 

                                                 

 

 
386 Źródło: Eurostat. 
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W Wielkopolsce odsetek osób przedwcześnie wypadających z systemu edukacji jest wyższy wśród 

mężczyzn. W 2011 r. wynosił 6%, natomiast wśród kobiet zaledwie 3,4%. 

Według danych Eurostatu woj. wielkopolskie w 2011 r. znajdowało się w pierwszej trójce 

województw pod względem odsetka uczniów i studentów na wszystkich poziomach edukacji 

(odsetek ogólnej liczby populacji województwa)387. W Wielkopolsce stanowili oni 23,9%. Wyższe 

wskaźniki odnotowano tylko w województwach: mazowieckim i małopolskim – po 24,9%. Najniższy 

odsetek występował w woj. lubuskim (19,9%). 

W województwie Wielkopolskim zaobserwowano systematyczny spadek odsetka uczniów 

i studentów w całej populacji. W 2002 r. udział ten wynosił 27,2%, podczas gdy w 2011 r. równy 

jest 23,9%. W innych regionach podobnie zanotowano spadek, ale nie jest on tak regularny jak 

w przypadku Wielkopolski.  

Współczynnik skolaryzacji 

Pod względem wartości współczynnika skolaryzacji388 na poziomie szkoły podstawowej woj. 

wielkopolskie znajduje się na drugim miejscu (97,13%), zaraz po woj. mazowieckim (98,45%). 

Jest to wartość wyższa od średniej dla całego kraju (95,28%). Podobnie jest w przypadku 

nauczania gimnazjalnego - współczynnik skolaryzacji w 2011 r. w woj. wielkopolskim wyniósł 

95,05%, przy średniej dla Polski na poziomie 93,33%. 

Wewnątrz województwa współczynnik skolaryzacji jest zróżnicowany ze względu na powiaty. Dla 

szkolnictwa podstawowego współczynnik jest najwyższy w mieście Poznań (107,42%) i mieście 

Konin (106,50%). Wartość współczynnika powyżej 100% występuje także w mieście Konin, mieście 

Leszno i mieście Kalisz. Najniższa wartość współczynnika, poniżej 95%, charakteryzuje powiaty: 

koniński, leszczyński, kaliski, złotowski, poznański oraz pleszewski. Największe ośrodki miejskie 

mogą się również pochwalić najwyższymi wartościami współczynnika skolaryzacji na poziomie 

gimnazjum. Wartość powyżej 100 wskaźnik ten osiąga w miastach: Konin, Poznań i Leszno. 

Najniższe wartości, poniżej 90% występują w powiatach: złotowskim, leszczyńskim i poznańskim. 

Tabela 12. Współczynnik skolaryzacji netto w powiatach woj. wielkopolskiego. 

Jednostka terytorialna Współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe gimnazja 

2011 2011 

% % 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 97,13 95,04 

m. Poznań 107,42 102,14 

m. Konin 106,50 110,80 

m. Leszno 101,93 101,47 

m. Kalisz 101,24 98,58 

Powiat gostyński 99,74 96,43 

Powiat wolsztyński 98,77 96,69 

Powiat nowotomyski 98,64 96,17 

Powiat śremski 98,43 95,13 

                                                 

 

 
387 Definicja za Eurostat: Number of students in all levels of education at regional level as a percentage of the total population 

at the same regional level. 
388 Wskaźnik skolaryzacji netto to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 

kształcenia (w danej grupie wiekowej) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wiekowej określonej jako 
odpowiadającej temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji netto np. dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy 

dzieląc liczbę uczniów szkół podstawowych na początku danego roku szkolnego w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego 

poziomu) przez liczbę ludności w wieku 7-12 lat według stanu w dniu 31 XII tego samego roku; wynik podajemy w ujęciu 

procentowym; Definicja GUS, www.stat.gov.pl 
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Jednostka terytorialna Współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe gimnazja 

2011 2011 

% % 

Powiat kępiński 97,99 96,78 

Powiat jarociński 97,96 97,50 

Powiat krotoszyński 97,78 94,59 

Powiat kościański 97,70 95,20 

Powiat ostrzeszowski 97,59 97,31 

Powiat szamotulski 97,52 94,98 

Powiat wrzesiński 97,33 94,85 

Powiat turecki 97,12 95,46 

Powiat gnieźnieński 96,89 94,94 

Powiat chodzieski 96,84 95,28 

Powiat ostrowski 96,81 95,61 

Powiat średzki 96,77 91,52 

Powiat rawicki 96,73 96,78 

Powiat grodziski 96,55 94,23 

Powiat kolski 96,27 95,21 

Powiat pilski 96,11 93,06 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 95,98 95,23 

Powiat międzychodzki 95,85 92,47 

Powiat słupecki 95,82 94,17 

Powiat wągrowiecki 95,72 96,82 

Powiat obornicki 95,60 92,08 

Powiat pleszewski 94,88 92,71 

Powiat koniński 93,26 90,64 

Powiat leszczyński 92,19 87,07 

Powiat kaliski 91,44 91,30 

Powiat złotowski 90,29 88,19 

Powiat poznański 88,25 87,33 

Źródło: dane GUS, BDL. 

Najwyższy wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie ponadpodstawowym w woj. wielkopolskim 

odnotowano w przypadku liceów ogólnokształcących – 40,85%. Wartość ta jest niższa niż średnia 

krajowa, która wynosi 44,39%. Znacznie wyższy niż na poziomie kraju jest współczynnik 

skolaryzacji zasadniczych szkół zawodowych – dla Wielkopolski wynosi 18,18%, dla Polski – 

13,69%. 

Tabela 13. Współczynnik skolaryzacji netto na poziomie szkół ponadpodstawowych 

Jednostka 
terytorialna 

Współczynnik skolaryzacji netto 

zasadnicze szkoły 
zawodowe 

 (wiek 16-18 lat) 

licea 

ogólnokształcące 
(wiek 16-18 lat) 

szkoły zawodowe 

i ogólno-
zawodowe 

 (wiek 16-18 lat) 

szkoły 

policealne 
(wiek 19-21 

lat) 

2011 2011 2011 2011 

% % % % 

POLSKA 13,69 44,39 30,77 7,52 

 WIELKOPOLSKIE 18,18 40,85 30,85 6,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL. 
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Współczynnik skolaryzacji dla osób w wieku 16-18 lat w grupie zasadniczych szkół zawodowych 

w woj. wielkopolskim jest najwyższy w kraju (18,18%) i przekracza znacząco średnią dla całej 

Polski (13,69%). Z kolei pod względem nauczania w liceach ogólnokształcących województwo 

wielkopolskie zajmuje 12. miejsce (40,85%) po województwach: lubelskim, mazowieckim, łódzkim, 

podlaskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, śląskim, 

dolnośląskim i pomorskim, z wartością poniżej średniej dla Polski (44,39%). W grupie szkół 

zawodowych i ogólno zawodowych pod względem współczynnika skolaryzacji woj. wielkopolskie 

znajduje się na 10. miejscu z wartością 30,85%, przekraczając nieznacznie średnią dla Polski, która 

wynosi 30,77%. Współczynnik w grupie osób w wieku 19-21 uczących się w szkołach policealnych 

miał w 2011 roku w województwie wielkopolskim wartość 6,79%, co plasuje to województwo na 9. 

miejscu (przy średniej krajowej 7,52%).  

Wewnątrz województwa wartość współczynnika skolaryzacji wśród osób w wieku 

ponadpodstawowym jest zróżnicowana pod względem podregionów oraz rodzaju kształcenia. 

Współczynnik dla zasadniczych szkół zawodowych jest najwyższy w podregionie leszczyńskim 

(24,69%), przy średniej dla całego województwa na poziomie 18,18%. Najniższa wartość 

charakteryzuje podregion poznański (13,30%). Najwyższy w województwie współczynnik dla liceów 

ogólnokształcących (97,98%) jest w podregionie m. Poznań, podczas gdy średnia dla województwa 

to 40,85%. Najniższa wartość dla tej grupy szkół występuje w podregionie poznańskim (19,64%). 

W grupie szkół zawodowych i ogólnozawodowych na pierwszym miejscu jest znów miasto Poznań 

(42,99%), a na ostatnim podregion poznański (17,38%), podczas gdy średnia dla całego 

województwa wyniosła w 2010 roku 30,85%. Współczynnik skolaryzacji w grupie osób w wieku 19-

21 lat uczących się w szkołach policealnych ma największą wartość w mieście Poznań (18,91%), 

a najniższą w podregionie poznańskim, gdzie nie osiąga wartości nawet 1%. Średnia dla całego 

województwa to 6,79%. 

Tabela 14. Współczynnik skolaryzacji na poziomie ponadpodstawowym w woj. wielkopolskim 

Jednostka terytorialna Współczynnik skolaryzacji netto 

zasadnicze 

szkoły 
zawodowe 

(wiek 16-18 
lat) 

licea 

ogólnokształcąc
e (wiek 16-18 

lat) 

szkoły zawodowe i 

ogólno zawodowe 
(wiek 16-18 lat) 

szkoły 

policealne 
(wiek 19-21 

lat) 

2011 2011 2011 2011 

% % % % 

Podregion kaliski 19.53 40.47 32.84 5.92 

Podregion koniński 18.03 37.15 33.55 6.34 

Podregion leszczyński 24.69 34.45 29.41 5.66 

Podregion pilski 17.82 34.91 32.64 5.02 

Podregion poznański 13.30 19.64 17.38 0.61 

Podregion  m. Poznań 13.91 97.98 42.99 18.91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Zdawalność egzaminów zewnętrznych 

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że sprawdzian dla uczniów kończących 

szkołę podstawową w wersji standardowej rozwiązywało w 2012 r. 355 285 szóstoklasistów. Średni 

wynik w kraju wyniósł 22,75. Wyniki były zróżnicowane w województwach. Najlepiej sprawdzian 

napisali uczniowie z województw: małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego, uzyskując co 

najmniej 23 punkty. Szóstoklasiści z Wielkopolski uzyskując średnio 21,98 punktów, zajęli 15. 

miejsce.  

Do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2012 roku przystąpiło ponad 403 tysiące 

trzecioklasistów z 7218 gimnazjów w Polsce. 604 szkoły znajdowały się na terenie województwa 
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wielkopolskiego, w których do egzaminu przystąpiło 36 908 uczniów. Średni wynik (w procentach) 

uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową w Polsce wyniósł z części humanistycznej: 

język polski – 65, historia i wiedza o społeczeństwie – 61, z części matematyczno-przyrodniczej: 

matematyka – 47, przedmioty przyrodnicze – 50, z części językowej: angielski – 63, francuski – 

69, hiszpański – 71, niemiecki – 57, rosyjski – 65, włoski – 62. Uczniowie województwa 

wielkopolskiego wypadają nieco gorzej niż przeciętny trzecioklasista w Polsce. Wielkopolscy 

gimnazjaliści uzyskali następujące wyniki: część humanistyczna: język polski – 63, historia i wiedza 

o społeczeństwie – 60, część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 46, przedmioty 

przyrodnicze – 49; dla części językowej nie ma dostępnych wyników z podziałem na województwa. 

Tabela 15. Średnie wyniki uczniów bez dysfunkcji i z dysfunkcją rozwojową w kraju 

i województwach w 2012 r. – część humanistyczna w procentach 

Województwo Zakres 

Język polski Historia i WOS 
Dolnośląskie 63 60 

Kujawsko-pomorskie 64 59 
Lubelskie 67 61 
Lubuskie 65 60 
Łódzkie 65 61 

Małopolskie 69 63 

Mazowieckie 67 63 
Opolskie 63 60 

Podkarpackie 67 62 
Podlaskie 64 61 
Pomorskie 62 59 

Śląskie 66 61 

Świętokrzyskie 65 60 
Warmińsko-mazurskie 62 58 

Wielkopolskie 63 60 
zachodniopomorskie 62 59 

POLSKA 65 61 
Źródło: CKE 

Tabela 16. Średnie wyniki uczniów bez dysfunkcji i z dysfunkcją rozwojową w kraju 

i województwach w 2012r. – część matematyczno – przyrodnicza w procentach 

Województwo Zakres 

Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 

Dolnośląskie 46 49 

Kujawsko-pomorskie 46 49 

Lubelskie 47 50 

Lubuskie 46 49 

Łódzkie 48 50 

Małopolskie 50 51 

Mazowieckie 50 52 

Opolskie 47 49 

Podkarpackie 49 51 

Podlaskie 49 51 

Pomorskie 47 49 

Śląskie 47 50 

Świętokrzyskie 46 49 

Warmińsko-mazurskie 44 48 

Wielkopolskie 46 49 

zachodniopomorskie 45 59 

POLSKA 47 50 
Źródło: CKE. 
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Zależność między zagrożeniem marginalizacją a wynikami w nauce na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum nie jest jednoznaczna. Zdaniem przedstawicieli sektora edukacji, 

biorących udział w wywiadach grupowych w badaniu „Kompleksowe i pogłębione studium położenia 

społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnego uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego”389, wskazać można 

przykłady sukcesów oraz porażek szkolnych w każdej z tych grup. Niemniej jednak rozmówcy 

zauważają powiązanie występowania trudności rodzinnych i społecznych z trudnościami w nauce. 

Takie spostrzeżenia potwierdzają również wyniki jednego z badań, prowadzonych w 2003 roku 

na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, które wskazują na taki statystyczny 

związek. Im niższe wyniki sprawdzianu/ egzaminów tym większy procent uczniów:  

 przebywających poza domem powyżej 10 godzin dziennie, 

 pochodzących z rodzin wielodzietnych z małych miast i wsi,  

 pochodzących z rodzin o niskim dochodzie,  

 mających oboje rodziców bezrobotnych, 

 niskim poziomie wykształcenia rodziców, 

 z zaburzeniami w funkcjonowaniu w szkole.390 

Wg tego badania, warunki społeczne nie różnicują wyraźnie uczniów osiągających niskie, średnie 

i wysokie wyniki sprawdzianu/egzaminu, niemniej taka zależność występuje.  

Zależność tę widać również w wynikach badania ankietowego wśród uczniów przeprowadzonego 

w ramach wspomnianego opracowania naukowego. Tym gorsze wyniki w szkole im: 

 mniejsza miejscowość, w której mieszka uczeń (wyjątkiem są największe miasta, w których 

średnia ocena jest gorsza niż w pozostałych), 

 niższe wykształcenie matki i ojca, 

 niższe zarobki w rodzinach uczniów391. 

 

Spośród maturzystów z 2012 r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 80% zdających. Zdawalność egzaminu 

w województwach była zróżnicowana. Woj. wielkopolskie znalazło się w grupie regionów 

przeciętnych, gdzie odsetek sukcesów był równy średniej krajowej i wyniósł 80%. Najlepiej 

wypadły województwa: lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie i śląskie (zdawalność 

na poziomie wyższym niż 80%), a najgorzej: warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie 

(78%)392. 

Kultura 

Kultura jest jednym z kluczowych obszarów życia społecznego, ale także gospodarczego. Stanowi 

podstawowy element tożsamości regionalnej i lokalnej. Ponadto zwiększa atrakcyjność regionu dla 

inwestorów i turystów. Wykluczenie strukturalne związane jest z kapitałem kulturowym. Ten zaś 

kształtowany jest przez wiele czynników. Najważniejsze z nich to uczestnictwo w kulturze, dostęp 

do instytucji, infrastruktury i przedsięwzięć umożliwiających spędzanie czasu wolnego (domy 

                                                 

 

 
389Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnego 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, Agrotec Polska, ARC Rynek i 

Opinia na zlecenie ROPS, Warszawa, 2012.  
390 Wpływ warunków społecznych uczniów na poziom wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego, 2003.  
391 Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego. 
392 CKE 
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kultury, obiekty sportowe, Internet itd.), wykształcenie ojca lub głównego opiekuna oraz wydatki 

budżetów publicznych na kulturę.  

Książki 

Czytelnictwo to najbardziej podstawowa i tradycyjna forma uczestnictwa w kulturze, która stale 

przyciąga licznych uczestników, książka zaś jest jednym z najważniejszych dóbr kultury, 

dostępnych w prawie każdym gospodarstwie domowym. Dostęp do książek potencjalnie mógłby 

być podstawowym wskaźnikiem możliwości budowania kapitału kulturowego. Jednak w świetle 

wyników badań dotyczących czytelnictwa wśród Polaków należy odrzucić ten wskaźnik jako miarę 

kapitału kulturowego. Bogate księgozbiory i łatwy dostęp do biblioteki nie są wskaźnikami 

informującymi o czytelnictwie książek i uczestnictwie w kulturze. Najnowsze (2012 r.) wyniki 

badań393 pokazują, że 39,2% Polaków miało przynajmniej jednokrotny kontakt z jakąkolwiek 

książką w ciągu minionego roku. Przy czym książkę zdefiniowano w badaniu bardzo szeroko – 

włączając do tej kategorii albumy, poradniki, encyklopedie, słowniki oraz książki w formie 

elektronicznej. Wynika z tego, że blisko 61% Polaków nie miało kontaktu z żadną książką w ciągu 

roku. Wartość ta jest dalece wyższa od odsetka osób zagrożonych wykluczeniem strukturalnym. 

Mimo to warto przedstawić statystyki dotyczące dostępu do książek.  

Liczba mieszkańców Wielkopolski przypadających na jedną bibliotekę jest zbliżona 

do analogicznego wskaźnika na poziomie kraju. W 2011 r. w woj. wielkopolskim na jedną bibliotekę 

przypadało 3922 mieszkańców, w Polsce – 3990. Zatem sytuacja Wielkopolan jest nieco gorsza niż 

średnia dla całego kraju. Podobny obraz przedstawiają dane na temat dostępnego księgozbioru. 

W 2011 r. na 1000 mieszkańców Wielkopolski przypadało 3461,4 książek. To nieco więcej niż 

na poziomie całego kraju, gdzie wskaźnik ten wynosi 3439394. 

Kino 

Innym ważnym podmiotem działającym w obszarze kultury są kina. Woj. wielkopolskie zajmuje 4. 

miejsce pod względem liczby kin stałych (44 kina) i miejsc na widowni (25, 6 tys. miejsc 

na widowni). Najwięcej obiektów znajduje się w woj. mazowieckim – 59, co daje 44,2 tys. miejsc 

oraz śląskim – 53 kina z 38,3 tys. miejsc na widowni.  

W 2012 r. wskaźnik liczby sprzedanych biletów na 1000 mieszkańców był niższy w Wielkopolsce niż 

na poziomie kraju i wynosi 837, dla Polski – 973. Liczba sprzedanych biletów zarówno w Polsce, jak 

i w Wielkopolsce nie przyjmuje prostej tendencji wzrostowej, co byłoby zgodne z intuicyjnymi 

przypuszczeniami. Wskaźnik liczby sprzedanych biletów na 1000 mieszkańców spadł na przestrzeni 

5 lat w Wielkopolsce. W 2007 r. wynosił 979, a w 2012 – 837. Na poziomie Polski obserwuje się 

odwrotną tendencję, odnotowano wzrost z 887 do 973. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
393 Roman Chymkowski, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Biblioteka Narodowa, 2012. 
394 Źródło: GUS. 
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Wykres 14. Liczba sprzedanych biletów do kina na 1000 mieszkańców w Wielkopolsce w latach 

2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Łatwy dostęp do kina potwierdza liczba ludności na jedno miejsce w kinach. W 2012 r. ten 

wskaźnik był niższy w woj. wielkopolskim – 143,11 – niż średnia dla Polski, która wynosiła 149,44. 

Wydatki na kulturę 

O zainteresowaniu kulturą ze strony jednostek samorządów terytorialnych świadczy skala 

wydatków w tym obszarze. Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

w 2011 r. wzrosły nominalnie w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast wydatki samorządów 

terytorialnych obniżyły się zarówno nominalnie, jak i obniżył się ich udział w strukturze wydatków 

jednostek samorządu terytorialnego. W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa 

i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje 

i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego) w 2011 r. wyniosły 8 077,3 mln zł (nominalnie o 2,6% mniej niż w 2010 r.), 

co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,53% (w roku poprzednim – 8 292,9 mln zł, tj. 0,59%). 

Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 6 654,5 mln zł, a ich udział – 

82,4% i był niższy niż w roku poprzednim (83,4%). Publiczne wydatki bieżące wyniosły 6 029,5 

mln zł i stanowiły 74,6% wydatków publicznych ogółem (w 2010 r. – 71,5%). 

W woj. wielkopolskim na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2011 r. wydano 169,24 zł 

na jednego mieszkańca. Jest to poniżej średniej krajowej, która wyniosła 176,84 zł. 

Wielkopolanie pod względem miesięcznych wydatków na kulturę na 1 osobę zajmują 11 miejsce 

z kwotą 67,54 zł. Za woj. wielkopolskim znajdują się województwa: podlaskie, lubelskie, 

warmińsko-mazurskie, podkarpackie, świętokrzyskie (od 48,08 zł do 64,20 zł).Od 2007r. obserwuje 

się systematyczny wzrost wydatków gospodarstw domowych przeznaczonych na uczestnictwo 

w kulturze. W 2011 r. w czterech województwach odnotowano niewielki spadek wydatków na 

kulturę. Zdecydowanie najwięcej na osobę na kulturę przeznaczają mieszkańcy województwa 

mazowieckiego – w 2012r. – 123,24 zł. Najmniej – mieszkańcy województwa świętokrzyskiego – 

48,08zł. 
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Wykres15. Wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych przeznaczone na rekreację i kulturę 

w latach 2007-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Imprezy kulturalne 

Na terenie woj. wielkopolskiego w 2011 r. zorganizowano 13 966 imprez kulturalnych, czyli mniej 

niż w 2009 roku, kiedy zorganizowano ich 18 924. W tej dziedzinie zdecydowanie najbardziej 

aktywny jest m. Poznań – 2944 imprezy, a najmniej – powiat jarociński, na terenie którego odbyło 

się 68 imprez kulturalnych. W ośmiu powiatach zanotowano wzrost liczby zorganizowanych imprez, 

najznaczniejsze w powiatach: kościańskim (z 154 do 287), nowotomyskim (z 417 do 506), 

rawickim (z 250 do 368) oraz m. Poznań. Bardzo duży spadek organizowanych imprez miał miejsce 

w powiatach: m. Kalisz (z 244 do 27), powiecie gostyńskim (z 1244 do 600) oraz ostrowskim 

(z 1200 do 382)395. 

W 2011 r. w zorganizowanych imprezach kulturalnych wzięło udział 2 772 879 osób i jest to mniej 

niż w 2009 r. – 2 870 937. Tendencje wzrostu i spadku liczby uczestników nie są jednolite 

w powiatach. Podobnie jak w przypadku liczby imprez najbardziej znaczący spadek zanotowano 

w przypadku m. Kalisz – spadek z 111 794 do 4 110 uczestników. 

Infrastruktura sportowa 

W kwestii zaplecza sportowego woj. wielkopolskie wypada najlepiej na tle wszystkich województw. 

W 2010 r. w Wielkopolsce było najwięcej stadionów wielofunkcyjnych – 70, przy 715 w całej 

Polsce. Podobnie było z salami gimnastycznymi – było ich w Wielkopolsce 56, a w całej Polsce – 

487. W woj. wielkopolskim w 2010 r. było 320 boisk wielozadaniowych. Ich liczba była wyrównana 

na wsi i w mieście.  

Gorzej wygląda sytuacja z pływalniami krytymi. W Wielkopolsce było ich 36, w Polsce – 433. 

Najlepiej pod tym względem wypada woj. mazowieckie, gdzie były 82 pływalnie. Basenów jest 

zdecydowanie więcej na terenie miast województwa. Zróżnicowane usytuowanie basenów jest 

zrozumiałe w kontekście ekonomicznym ich funkcjonowania, jednak konieczność dojazdu ogranicza 

możliwość korzystania z nich mieszkającym w oddalonych od nich wsiach. 

 

                                                 

 

 
395 Źródło: GUS, BDL. 
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Wykres 16. Liczba boisk i basenów w 2010 r. w woj. wielkopolskim. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

 
 
Tabela 17. Liczba boisk w województwach w 2010 r. 
 

Jednostka terytorialna Liczba boisk do gier 

wielkich (piłkarskie, 

rugby, hokej na trawie 

itp.) 

Liczba boisk do gier 

małych (koszykówki, piłki 

ręcznej, piłki siatkowej 

itp.) 

Dolnośląskie 759 143 

Kujawsko – pomorskie 166 66 

Lubelskie 216 70 

Lubuskie 276 25 

Łódzkie 232 63 

Małopolskie 608 103 

Mazowieckie 250 126 

Opolskie 319 35 

Podkarpackie 422 106 

Podlaskie 76 30 

Pomorskie 292 96 

Śląskie 546 127 

Świętokrzyskie 84 33 

Warmińsko-mazurskie 208 58 

Wielkopolskie 613 178 

Zachodniopomorskie 411 110 

Polska 5 478 1 369 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Mapa 4. Liczba dzieci (do lat 17) przypadających na jedno boisko (do gier wielkich, małych lub 

uniwersalno-wielozadaniowe) w 2010 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Najwięcej boisk jest w powiecie poznańskim (110), najmniej w powiecie miasta Konin (0), Leszno 

(1) i powiecie obornickim (5). Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w danych powiatach (liczbę ludności 

do 17 lat), widać, że stosunkowo najlepsza sytuacja pod względem dostępu do boiska przedstawia 

się w powiatach: międzychodzkim i kępińskim (w których na 1 boisko przypada koło 250 dzieci), 

najgorsza w wymienionych wyżej powiatach, w których prawie nie ma boisk, ale również 

w powiecie m. Kalisz, m. Poznań oraz w powiecie ostrzeszowskim. 

 

Pod względem dostępności basenów - stosunkowo najlepsza sytuacja jest w powiecie grodziskim 

oraz międzychodzkim (niecałe 4 tys. dzieci przypadających na basen), z kolei najwięcej dzieci 

przypada na pływalnie w powiecie gnieźnieńskim (prawie 30 tys.), a w pięciu powiatach w ogóle nie 

ma pływalni (powiat kaliski, kolski, koniński, słupecki, leszczyński). 
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Mapa 5. Liczba dzieci (do lat 17) przypadających na jedno boisko (do gier wielkich, małych lub 

uniwersalno-wielozadaniowe) w 2010 r. 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 
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Wykluczenie fizyczne 

Wykluczenie fizyczne to kolejny rodzaj ekskluzji społecznej. Dotyka ono głównie osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Niepełnosprawność 

Wyniki Diagnozy Społecznej 2011 pokazują, że w Polsce w 2011 r. 9,7% populacji miało orzeczenie 

o niepełnosprawności. W woj. wielkopolskim odsetek ten sięgnął 11,4%. Jest on mniejszy tylko 

od odsetka w województwie lubuskim (17%). Najniższy procent osób niepełnosprawnych 

odnotowano w województwach mazowieckim, gdzie wyniósł on 6,9% i opolskim – 7,8%. 

Według informacji zawartych w sprawozdaniu MPiPS w Wielkopolsce było 30 186rodzin, którym 

w 2011 r. przyznano świadczenia pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności oraz 37 716 

rodzin, które otrzymały wsparcie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

Zarówno w przypadku niepełnosprawności, jak i długotrwałej lub ciężkiej choroby więcej rodzin 

otrzymało wsparcie w mieście. 

Wykres 17. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z tyt. 

niepełnosprawności oraz długiej lub ciężkiej choroby w Wielkopolsce w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Istotnym problemem jest bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. W 2012 r. 

w woj. wielkopolskim było 8 480 bezrobotnych niepełnosprawnych. Problem nie jest zróżnicowany 

płcią - liczba bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet (4 442) jest zbliżona do liczby bezrobotnych 

niepełnosprawnych mężczyzn (4 038). Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych mieszka na 

terenie podregionu konińskiego oraz kaliskiego, najmniej – w podregionie m. Poznań.  
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Wykres 18. Liczba bezrobotnych wśród niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn w 2012 r. 

w podregionach Wielkopolski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

 

Starzenie się społeczeństwa  

Problem starzenia się społeczeństwa dotyczy wszystkich krajów europejskich. W Polsce także 

zachodzi proces wzrastania liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Struktura wieku ludności 

faktycznej w latach 2002-2011 ulegała dynamicznym zmianom, co było głównie konsekwencją 

„przesuwania się” wyżów i niżów demograficznych przez poszczególne grupy wieku ludności oraz 

skutkiem zwiększonej emigracji Polaków za granicę(po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 

Problemy starzenia się społeczeństwa obecne są także w Wielkopolsce. W 2010 r. odnotowano 

przesunięcia w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w ciągu roku zmniejszył się o 0,2 pkt. proc. (z 20% do 19,8%). Natomiast 

odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o 0,3 pkt. (z 15% do 15,3%). Liczba 

ludności w wieku produkcyjnym była stabilna. Udział tej grupy obniżył się do 64%. W 2010 r. 

w Wielkopolsce na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 54,1 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym). 

 

Tabela 18. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w 2011 r. w woj. wielkopolskim. 

Jednostka terytorialna % osób w wieku 

poprodukcyjnym 

POLSKA 17,26 

m. Kalisz 20,15 

m. Poznań 19,85 

m. Konin 18,72 

Powiat kolski 17,08 

m. Leszno 17,00 

Powiat ostrowski 16,28 

Powiat kaliski 16,22 

Powiat turecki 16,09 

Powiat słupecki 15,77 

Powiat jarociński 15,72 

Powiat krotoszyński 15,55 

Powiat rawicki 15,47 
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Powiat ostrzeszowski 15,39 

Powiat pleszewski 15,35 

Powiat gostyński 15,31 

Powiat kościański 15,30 

Powiat gnieźnieński 15,21 

Powiat wrzesiński 15,13 

Powiat chodzieski 15,10 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 15,00 

Powiat kępiński 14,98 

Powiat pilski 14,95 

Powiat szamotulski 14,78 

Powiat międzychodzki 14,76 

Powiat średzki 14,50 

Powiat nowotomyski 14,36 

Powiat wolsztyński 14,34 

Powiat koniński 14,30 

Powiat wągrowiecki 14,30 

Powiat śremski 14,19 

Powiat złotowski 14,01 

Powiat obornicki 13,58 

Powiat leszczyński 13,40 

Powiat grodziski 13,08 

Powiat poznański 12,72 

Źródło: GUS, BDL. 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest zróżnicowany w poszczególnych powiatach 

województwa wielkopolskiego. Największy odsetek mają m. Kalisz (20,15%), m. Poznań (19,85%) 

oraz m. Konin (18,72%). Najniższy zaś jest w powiatach: poznańskim (12,72%), grodziskim 

(13,08%), obornickim (13,58%), leszczyńskim (13,40%) i złotowskim (14,01%),  

Od 2007 r. obserwuje się systematyczny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w całej 

populacji. W Wielkopolsce odsetek ten jest jednak niższy niż na poziomie kraju. Jednak od 2011 r. 

różnica ta maleje. 

Wykres 19. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce i Wielkopolsce w latach 2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym jest zróżnicowany ze względu na miejsce zamieszkania. 

Niezmiennie na przestrzeni lat większy udział osób starszych notuje się w mieście. W 2012 r. 

różnica wyniosła ponad 4 punkty procentowe. W wielkopolskich miastach odsetek ten był równy 

18,3%, natomiast dla wsi wynosił 14,2%.  
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Wykres 20. Udział osób w wieku poprodukcyjnym mieszkających na wsi i w mieście w latach 2007 

– 2012 w woj. wielkopolskim (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL.396 

Ponadto w mieście obserwuje się znaczniejszy wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. 

Z każdym rokiem wartość wzrasta o 1 punkt procentowy. Natomiast na wsi tendencja wzrostowa 

przyjmuje mniejszą dynamikę. Od 2007 r do 2012 r, odnotowano wzrost o 1 punkt procentowy 

(w mieście – wzrost z 15,4% do 18,3%). 

Długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok) w wieku 55-64 stanowią znaczną 

część ogółu bezrobotnych w wieku 55-64. W 2012r. średnia dla Wielkopolski wynosiła 38,9%. Jest 

to wartość mniejsza niż w 2008r. o 6,9 punktu procentowego – 45,8%. Zatem obserwuje się  

zmniejszenie udziału długotrwale bezrobotnych w wieku 55-64 w ogóle bezrobotnych w tym wieku 

na poziomie województwa. Za ten spadek odpowiada znaczące obniżenie wartości w 2009r. 

w stosunku do 2008r. Tylko w dwóch powiatach (chodzieskim i słupeckim) nie zaobserwowano 

znacznego spadku wartości w 2009r. Dla województwa wielkopolskiego zanotowano spadek 

z 45,8% do 32,5%. Jednak nie dostrzega się systematycznego spadku w kolejnych latach. 

Do 2011r. udział długotrwale bezrobotnych w wieku 55-64 lata wzrasta, po czym w 2012r. 

ponownie maleje. 

Tabela 19. Odsetek bezrobotnych w wieku 55-64 lat pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok 

wśród bezrobotnych w wieku 55-64 ogółem w latach 2008-2012 

Jednostka terytorialna  

2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % 

POLSKA 52,1 40,5 43,0 46,7 46,0 

 WIELKOPOLSKIE 45,8 32,5 36,9 40,8 38,9 

Powiat jarociński 46,6 36,6 41,6 38,9 36,7 

Powiat kaliski 32,8 28,8 28,7 36,9 34,2 

Powiat kępiński 44,6 11,7 26,9 38,2 36,3 

Powiat krotoszyński 64,3 40,6 45,8 43,5 46,9 

Powiat ostrowski 36,6 25,7 36,7 39,5 33,1 

Powiat ostrzeszowski 30,8 25,7 35,9 38,0 43,1 

Powiat pleszewski 46,1 30,9 29,9 23,6 21,9 

                                                 

 

 
396 Brak danych dla 2008 r. na wsi. 
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m. Kalisz 42,6 26,1 31,0 40,4 31,6 

Powiat gnieźnieński 63,8 44,5 45,5 54,8 48,7 

Powiat kolski 60,7 48,6 49,7 50,3 54,4 

Powiat koniński 46,8 40,5 48,1 50,4 48,8 

Powiat słupecki 51,3 52,5 51,7 52,6 56,1 

Powiat turecki 39,9 37,3 40,1 43,2 39,4 

Powiat wrzesiński 46,4 41,6 39,6 48,5 47,0 

m. Konin 58,9 45,5 53,1 50,4 51,5 

Powiat gostyński 45,9 41,2 44,1 50,9 47,2 

Powiat grodziski 40,2 39,5 47,6 59,8 44,4 

Powiat kościański 33,1 25,7 29,9 33,9 27,3 

Powiat leszczyński 50,5 37,3 35,4 40,4 38,5 

Powiat międzychodzki 44,4 20,6 20,9 11,0 19,3 

Powiat nowotomyski 57,5 22,0 28,7 36,9 28,9 

Powiat rawicki 59,9 41,9 50,2 47,6 41,4 

Powiat wolsztyński 39,3 30,6 41,1 41,4 37,3 

m. Leszno 46,3 33,0 32,9 41,2 39,2 

Powiat chodzieski 29,0 33,8 43,2 49,3 44,2 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 39,2 36,6 43,8 42,8 41,8 

Powiat pilski 41,3 25,6 26,2 34,1 39,8 

Powiat wągrowiecki 47,3 33,6 42,0 48,2 46,1 

Powiat złotowski 42,9 25,4 29,1 39,4 37,5 

Powiat obornicki 48,9 20,4 36,8 41,2 41,9 

Powiat poznański 35,0 14,2 16,4 21,8 22,9 

Powiat szamotulski 51,2 37,9 51,1 48,6 48,9 

Powiat średzki 52,9 48,2 54,5 48,6 53,6 

Powiat śremski 31,6 20,6 32,4 42,1 41,7 

m. Poznań 40,9 23,2 24,4 30,6 29,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Tendencje w Wielkopolsce są zgodne z tendencjami na poziomie kraju. W miastach na prawach 

powiatów zaobserwowano podobną zależność. 

Wykres 21. Odsetek bezrobotnych w wieku 55-64 lat pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok 

wśród bezrobotnych w wieku 55-64 ogółem w latach 2008-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Starzenie się społeczeństwa jest niepokojące ze względu na to, że wiek jest cechą istotnie 

różnicującą pozycję osób na rynku pracy. Wskaźniki zatrudnienia zwiększają się w miarę 

przechodzenia do „starszych” grup wieku - do górnej granicy wieku produkcyjnego mobilnego 

(44 lata) włącznie, po czym proporcja zatrudnionych do ogółu ludności w danym wieku 

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

2008 2009 2010 2011 2012

POLSKA

WIELKOPOLSKIE

m. Poznań

m. Konin

m. Kalisz

m. Leszno



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrotec Polska Sp. z o.o. 

 487 

systematycznie obniża się (spada wskaźnik zatrudnienia). 

Tabela 20. Wskaźnik zatrudnienia według grup wiekowych w 2011r. w % 

Jednostka terytorialna 15-29 30-39 40-49 50 i więcej 

POLSKA 43,4 80,5 80,1 31,2 

WOJ. WIELKOPOLSKIE 47,1 80,4 80,0 33,2 

Źródło: GUS. 

Tendencje wzrostu, a następnie spadku poziomu zatrudnienia są niemal identyczne 

w województwie wielkopolskim i na poziomie kraju. W Wielkopolscezatrudnionych powyżej 50 roku 

życia jest więcej o 2 pkt. proc. Korzystniej przedstawia się także sytuacja najmłodszej grupy osób - 

w wieku 15-29. Wskaźnik zatrudnienia wynosi w niej 47,1% i jest o 3,7 pkt. proc. wyższy niż w 

Polsce. 

Wiek znacząco wpływa także na dostęp do komputera i Internetu. Na poziomie kraju w 2010 r. 

wśród osób w wieku 65-74 lata odsetek osób regularnie korzystających z komputera był bardzo 

niski i wynosi zaledwie 8,8%. Lepiej jest w grupie wiekowej 55-64 lata – osoby regularnie 

korzystające z komputera stanowią 27,4% populacji. Najwyższy jest oczywiście w najmłodszej 

kohorcie 16-24 lata, gdzie wynosi 95,1%. Wraz z wiekiem odsetek ten spada. Podobnie jest 

z dostępem do Internetu.  

Nie ma kompleksowych danych na temat dostępności do Internetu i komputera wśród osób 

starszych na terenie województwa wielkopolskiego. Ale należy z dużym prawdopodobieństwem 

przypuszczać, że kwestia komputeryzacji wygląda podobnie jak w całej Polsce. 

 

Wykluczenie cyfrowe 

Problem braku powszechnej dostępności technologii ICT jest na tyle poważny, że samorządy, 

administracja państwowa oraz niektóre firmy podejmują aktywne działania mające na celu 

zniwelowanie go. Problem ten postrzegany jest nie tylko jako czynnik wykluczenia cyfrowego, ale 

także jako ograniczenie dostępu do usług, w tym usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną. Podejmowane są liczne inicjatywy i działania na rzecz upowszechnienia 

wykorzystania komputera i Internetu. 

Użytkowników Internetu ciągle przybywa, ale korzystanie z sieci nadal jest bardzo zróżnicowane 

ze względu na szereg czynników społeczno-demograficznych. Silny wpływ ma wiek, wykształcenie 

i status społeczno-zawodowy; mniejszy zamożność i wielkość miejscowości zamieszkania - co 

opisano poniżej. 

Użytkowanie Internetu 

Największe różnice pomiędzy osobami korzystającymi z Internetu i tymi, którzy z niego 

nie korzystają są pod względem wieku i wykształcenia.Skala użytkowania Internetu 

w województwie wielkopolskim nie jest zadowalająca. Potwierdza to powstanie projektu „Budowa 

Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, współfinansowanego z WRPO. Jego celem jest zapewnienie 

powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji 

oferowanych poprzez Internet. Realizacja tego projektu ma szczególne znaczenie dla mieszkańców 

i przedsiębiorców z obszarów wiejskich i małych miasteczek, ponieważ tam dostęp do szybkiego 

Internetu wciąż jest rzadkością. 
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Obecnie dostęp do sieci NGA (sieć, której minimalna przepływność397 wynosi 30 Mb/s) 

ma ograniczoną liczbę mieszkańców Wielkopolski. W 5 459 miejscowościach – 99,4% ogółu 

miejscowości – nie ma dostępu do usług sieci NGA. Oznacza to, że 2 316 688 osób (68% ludności) 

nie ma dostępu do usługi. Oferta sieci NGA istnieje tylko w 33 miejscowościach i to tylko na części 

ich obszaru. 

W 3 309 miejscowościach – 60% ogółu miejscowości – nie są dostępne usługi dostępu do Internetu 

o przepływności minimum 2 Mb/s. W 2 079 miejscowościach dostępne są usługi tylko jednego 

operatora. W takiej sytuacji jest 1 119 182 osób, czyli 33% ogółu ludności Wielkopolski398. 

Po wybudowaniu sieci szkieletowej, dystrybucyjnej, a następnie sieci dostępowych możliwość 

korzystania z Internetu szerokopasmowego będą mieć wszyscy mieszkańcy Wielkopolski. Budowa 

sieci szerokopasmowej Internetu to jedno z największych przedsięwzięć w regionie. Inwestycja 

będzie kosztować ponad 400 milionów złotych brutto. Głównym celem budowy szerokopasmowej 

sieci jest ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców najmniejszych miast i wsi. Dostęp 

do szybkiego Internetu ma pomóc w nowoczesnej nauce, korzystaniu z usług medycznych i dóbr 

kultury oraz ułatwić znalezienie pracy osobom do tej pory narażonym na wykluczenie społeczne – 

np. niepełnosprawnym. 

Coraz większa powszechność Internetu – lepsze i tańsze możliwości jego podłączenia – przekłada 

się na zróżnicowanie wskazywanych przyczyn braku dostępu do tej sieci w domu. Wciąż głównym 

argumentem jest brak potrzeby korzystania z Internetu (w 2010 roku – 53%). Zbyt wysokie koszty 

sprzętu oraz dostępu wciąż stanowią barierę, jednak odsetek osób deklarujących taki powód 

utrzymywał się w latach 2008-2009 na tym samym poziomie, a w roku 2010 nawet spadł – 

odpowiednio 26% i 21%. Blisko 30% gospodarstw domowych w 2008 i 2009 roku przyznało, 

że przeszkodą w dostępie do Internetu jest dla nich nieposiadanie odpowiednich umiejętności. 

Odsetek ten wrósł od 2008 roku o 7 punktów procentowych w 2010 roku.  

Komputeryzacja szkół 

Wskaźniki komputeryzacji w szkołach w Wielkopolsce są zbliżone do średniej dla całego kraju. 

Udział procentowy szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem 

do Internetu dla Polski wynosi – 94,2%, dla województwa wielkopolskiego – 94,01% wśród szkół 

podstawowych oraz odpowiednio 82,39% i 81,08% w gimnazjach. Wskaźnik komputeryzacji jest 

zróżnicowany na poziomie powiatów. W Wielkopolsce w 2011 roku było 8 powiatów (kępiński, 

m. Kalisz, m. Konin, międzychodzki, m. Leszno, wągrowiecki, średzki) gdzie w szkołach 

podstawowych wynosił on 100%. Odsetek poniżej średniej dla województwa występował 

w 15 powiatach. Najniższy był w powiatach: złotowskim (86,21%), pilskim (86,36%), gostyńskim 

(86,67%), ostrzeszowskim (83,87%).  

Na przestrzeni lat wzrasta liczba komputerów w szkołach podstawowych. Tendencja wzrostowa 

obserwowana jest zarówna na wsi, jak i w mieście. W 2007 r. łączna liczba komputerów w szkołach 

wiejskich wynosiła 13 749, a w 2011 r. -  16 036. W mieście odpowiednio – 8 842 oraz 11 735. 

                                                 

 

 
397 Przepływność – prędkość, z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności; przepływność mierzy się w bitach na 

sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, MB/s); przepływność potocznie bywa mylnie 
utożsamiana z przepustowością – przepływność jest miarą natężenia strumienia danych, podczas gdy przepustowość jest 

stałym parametrem charakteryzującym kanał łączności. 
398 Strona internetowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej  

http://bip.szerokopasmowawielkopolska.pl/11,przedmiot-dzialalnosci.html 

http://bip.szerokopasmowawielkopolska.pl/11,przedmiot-dzialalnosci.html
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Wykres 22. Liczba komputerów w Wielkopolsce w szkołach podstawowych wiejskich i miejskich 

w latach 2007 – 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Kwestia dostępności do komputerów gorzej przedstawiała się w gimnazjach – tylko 4 powiaty, 

w których wszystkie szkoły były wyposażone w komputery przeznaczone do użytku uczniów 

z dostępem do Internetu (ostaszewski, turecki, m. Konin, rawicki). Poniżej średniej dla 

województwa było 16 powiatów. Najgorsza sytuacja była w powiatach: wolsztyńskim (57,14%), 

obornickim (61,54%), śremskim (66,67%), m. Leszno (70%), grodziskim (72,73%) 

oraz kościańskim (73,33%). 

W gimnazjach podobnie wzrosła liczba komputerów. Dla miast wskaźnik ten wzrósł z 6 352 

w 2007r. do 9 043 w 2012r., natomiast dla wsi – z  4 687 do 6 054. 

Wykres 23. Liczba komputerów w Wielkopolsce w gimnazjach wiejskich i miejskich w latach 2007 

– 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Wskaźniki komputeryzacji zarówno wśród szkół podstawowych, jak i gimnazjów są wyższe dla szkół 

miejskich.  
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Tabela 21. Wskaźnik komputeryzacji szkół miejskich i wiejskich w 2011r. (w %) 

 OBSZAR udział % szkół wyposażonych w komputery 
przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do 

Internetu 

 szkoły podstawowe gimnazja 

 MIASTO 96.74 85.41 

 WIEŚ 92.92 77.17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL. 

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetuw województwie 

wielkopolskim także zbliżona jest do średniej dla całego kraju, która wynosi 10,64 dla szkoły 

podstawowej oraz 10,95 dla gimnazjum (w województwie wielkopolskim wielkości te wynoszą 

odpowiednio – 10,90 oraz 10,58). W 2011 roku było 17 szkół podstawowych, gdzie liczba uczniów 

na komputer była powyżej średniej. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach: gnieźnieńskim 

(11,8), m. Poznań (14,11), m. Kalisz (14,94), chodzieskim (15,54), m. Konin (15,88), m. Leszno 

(16,41).  

Wśród gimnazjów powyżej wojewódzkiej średniej było 21 powiatów. Najwyższe obciążenie 

komputerów odnotowano w powiatach: pilskim (14.60), krotoszyńskim (14,86), międzychodzkim 

(15,45), grodziskim (16,17) oraz m. Kalisz (17,02). 

W komunikacie Komisji UE z dnia 31 maja 2011 „Przegląd Europejskiej Agendy Cyfrowej” (COM 

(2011) 708) stwierdzono, że Polska to kraj o jednej z najsłabszych penetracji Internetu 

szerokopasmowego, a penetracja stałym szerokopasmowym dostępem do Internetu wynosi 16% 

w porównaniu do 26% jako średniej z 27 państw członkowskich UE. 

 

Wykluczenie normatywne 

Wykluczenie normatywne to kolejny typ marginalizacji społecznej. Ten rodzaj ekskluzji związany 

jest z konfliktem z prawem, uzależnieniami, samotnością oraz dyskryminacją.  

Konflikt z prawem 

Istotnym powodem wykluczenia z życia społecznego jest konflikt z prawem. Z danych Komendy 

Głównej Policji wynika, że w 2012 r. nastąpił zdecydowany spadek liczby przestępstw 

kryminalnych, częściej ujawniano przestępstwa gospodarcze oraz nastąpił wzrost wykrywalności 

sprawców przestępstw. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych, jak i mniej 

groźnych w skutkach, ale uciążliwych dla społeczeństwa – drobnych kradzieży czy uszkodzeń 

mienia. 

Przez cały 2012 r. policja wszczęła 950 860 postępowań przygotowawczych, czyli o 3,1% mniej niż 

w okresie styczeń – grudzień 2011. 

Na terenie woj. wielkopolskiego także odnotowano spadek liczby stwierdzonych przestępstw – 

w 2011 roku było ich 101 372, a w 2012 – 96 007. Spadła natomiast wykrywalność przestępstw – 

z 75,2% do 74,8%. Spadek wykrywalności względem minionego roku zanotowano pierwszy raz od 

14 lat. 

Według danych GUS w 2011 roku wykrywalność przestępstw na terenie Wielkopolski była jedną 

z trzech najwyższych w Polsce – woj. świętokrzyskie (79,9%), woj. lubuskie 77,7%), woj. 

wielkopolskie (75,2%). Średnia dla kraju wynosiła 68,7%. 

Wykrywalność zróżnicowana jest na tle podregionów. Najlepiej wypada podregion leszczyński – 

87,7% wykrytych sprawców przestępstw. Najgorzej – m. Poznań – 55,6%.  
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Tabela 22. Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w 2011 r. 

Jednostka terytorialna wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

2011 

% 

POLSKA 68,7 

WIELKOPOLSKIE 75,2 

Podregion kaliski 81,6 

Podregion koniński 83,4 

Podregion leszczyński 87,7 

Podregion pilski 82,6 

Podregion poznański 77,4 

Podregion m. Poznań 55,6 

Źródło: GUS, BDL. 

Osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności doświadczają często poważnego problemu 

ze znalezieniem pracy. Potwierdzają to statystyki GUS dla woj. wielkopolskiego. W lutym 2013 roku 

w Wielkopolsce było 3 143 bezrobotnych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. Stanowili oni 

1,9% wszystkich bezrobotnych. Najwięcej takich osób było w podregionie poznańskim – 1 401 

(2,4% ogółu bezrobotnych). Najmniej – w podregionie leszczyńskim (347 osób, co stanowiło 1,9% 

wszystkich bezrobotnych). O trudnościach przystosowania do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego świadczy także uwzględnienie w strukturze świadczeń pomocy społecznej wydatków na ten 

cel. W Wielkopolsce pomoc z tego tytułu przyznano 1 591 rodzinom, a 500 z nich mieszkało na wsi. 

W sumie ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 2 675 osób. 

Uzależnienie 

Stygmatyzowani społecznie są także ludzie uzależnieni. W 2011 roku w całej Polsce w poradniach 

odwykowych z powodu zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu zarejestrowanych było 

170 011 osób. Na tle pozostałych województw Wielkopolska wypada przeciętnie - w poradniach 

zarejestrowanych było tam 9 623 osoby. Najwięcej zarejestrowanych było w woj. Śląskim - 24 847, 

najmniej – w woj. lubuskim399. 

W 2011 r. w Polsce na 1000 mieszkańców 4 było uzależnionych od alkoholu. Wskaźnik 

dla województwa wielkopolskiego był poniżej średniej i wyniósł 3, podczas gdyżadne inne 

województwo nie znajdowało się poniżej średniej, a z kolei najwyższy wskaźnik odnotowano w woj. 

podlaskim – 6. 

W 2011 r. w woj. wielkopolskim mieszkało 7 219 rodzin, w których występował alkoholizm. 2 824 

rodziny pochodziły z terenów wiejskich. Łączna liczba osób żyjących w rodzinach z problemem 

alkoholowym wynosiła 16 183. Zdecydowanie mniej powszechne na terenie woj. wielkopolskiego 

jest uzależnienie od narkotyków – w 2011 r. było 270 rodzin dotkniętych narkomanią, 39 z nich 

mieszkało na wsi400. 

Uwarunkowania dla działań odnoszących się do przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu 

W przypadku wszystkich celów Strategii Europa 2020 dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu Wielkopolska nie osiągnęła zakładanych wartości.  

                                                 

 

 
399 BDL, GUS 
400 Sprawozdanie MPiPS, 2011 
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Tabela 23. Zestawienie celów Strategii Europa 2020 i ich realizacji w Wielkopolsce na stan 

w 2012r. 

 Cele Strategii Europa 2020 

odnoszące się do 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu 

Stan w Wielkopolsce 2012 

Odsetek osób z 

wykształceniem wyższym 

45% 16,8% 

Odsetek osób przedwcześnie 

kończących naukę 

4,5% 5,4% 

Stopa zatrudnienia 71% 52,4% 

Liczba osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

(odsetek osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym) 

1,5 mln (w skali kraju) 

3,9%401 

16,9% 

Źródło: opracowanie własne. 

Społeczeństwo w Wielkopolsce starzeje się, co jest zgodne z trendami ogólnokrajowymi. Problem 

ten szczegółowo opisano we fragmencie dotyczącym wykluczenia fizycznego. 

Tabela 24. Zmiany stanów ludności w latach 2007-2035 w woj. wielkopolskim.  

Rok/wiek 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

60+/65+ 10 753 10 687 11 764 98 992 94 214 63 163 32 549 38 784 

Źródło: Prognoza GUS na lata 2008-2035.  

Powodować to będzie wzrost skali wykluczenia społecznego. W prosty sposób większa liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym zwiększy skalę marginalizacji fizycznej. Ale wpłynie także na wzrost 

zagrożenia wykluczeniem strukturalnym i materialnym. Można przypuszczać, że proces starzenia 

się społeczeństwa nie wpłynie na wzrost skali wykluczenia cyfrowego, ponieważ w wiek 

poprodukcyjny wchodzą osoby, które posiadają umiejętności obsługi komputera i Internetu. 

Diagnoza aktywności instytucjonalnej 

Samorząd na szczeblu województwa 

Zakres zadań w zakresie wywierania bezpośredniego i pośredniego wpływu na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie stymulowania i stwarzania warunków do włączenia 

społecznego, wzrostu aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 

samorządu województwa określa szereg ustaw, które uzupełniają się - omawiając inne aspekty 

tego zjawiska. Także kwestie ekonomii/przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji społecznej 

i wspierania społeczeństwa obywatelskiego nie mają swoich uregulowań w oddzielnych 

ustawach402. 

                                                 

 

 
401BDL, stan ludności Polski na III kwartał 2012. 
402Zestawienie ustaw w załączniku 1.   
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Samorząd województwa, z mocy ustawy403, realizuje działania z zakresu walki z wykluczeniem 

społecznym oraz działania na rzecz włączania społecznego. Działania w zakresie wzrostu 

aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wpisują się w zadania publiczne, 

wymienione w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie404 oraz w zapisy 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art.2 pkt.8)405. Szereg zadań samorządu 

województwa przekazano Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu. Szczegółowo 

zadania samorządu (w tym ROPS) opisano w Raporcie Metodologicznym. 

Ze sprawozdania z realizacji Strategii Polityki Społecznej (SPS) dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku za 2011 r. wynika, że ROPS zrealizował szereg działań, które miały 

na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Tabela 25. Działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu podjęte na poziomie 

województwa wielkopolskiego w 2011r. 

Typ wykluczenia społecznego Działanie Adresaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykluczenie strukturalne 

organizacja zajęć 
pozalekcyjnych, zapewniających 
wzrost poziomu umiejętności 
wymagających wykorzystania 
wiedzy w praktyce  

 

Uczniowie 

wspomaganie rozwoju 
zawodowego nauczycieli i 
podnoszenie jakości 
szkół/placówek poprzez 
rozszerzanie form dokształcania 
i doskonalenia przez Ośrodki 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i 
Lesznie  

 

Nauczyciele 

poszerzenie oferty edukacyjnej 
dla uczniów z terenów wiejskich  

 

Dzieci z terenów wiejskich 

działania w zakresie poszerzania 
udziału mieszkańców w kulturze 
(warsztaty, koncerty, festiwale, 
konkursy, turnieje, wydawanie 
czasopism, przeglądy 
twórczości)  

 

Dzieci 

promowanie i poszerzanie udziału 
mieszkańców w kulturze poprzez 
udzielenie dotacji w trybie małego 
grantu Domowi Zakonnemu 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi na 
projekt ,,XI Festiwal Piosenki 
Seniorów- Szamotuły 2011- 
Ocalamy świat - nasz wspólny 
dom” 

Osoby starsze 

udzielenie dotacji dla organizacji 
pozarządowych na zadanie pn. 
,,Realizacja przedsięwzięć 
służących nabywaniu wiedzy i 
umiejętności oraz aktywizowaniu 
seniorów” 

Osoby starsze 

wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do 

Dzieci i młodzież 

                                                 

 

 
403Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); 
404Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
405Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, 

poz. 984 
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edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług 
edukacyjnych 

 

 Działania na rzecz poprawy 
bazy turystycznej, rozbudowy 
boisk oraz rozwoju 
infrastruktury sportowej  

 

Osoby z terenów pozbawionych 
infrastruktury sportowej 

 

 

 

 

Wykluczenie fizyczne 

poszerzenie oferty edukacyjnej 
dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim  

 

Niepełnosprawne dzieci 

wieczory ze sztuką, przeglądy, 
warsztaty, koncerty 
integracyjne, festiwale sztuki  

 

Osoby niepełnosprawne 

poszerzanie udziału seniorów w 
działaniach instytucji i 
organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez 
 spotkania seniorów  

 

Osoby starsze 

realizacja badania pn. ,,Aktywni 
50+” w ramach diagnozy 
aktywności społecznej i 
zawodowej Wielkopolan 50+ 

 

Osoby starsze 

udzielenie dotacji organizacji 
pozarządowej na działania 
,,Promocja pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z 
niepełnosprawnością”  
 

Osoby niepełnosprawne 

w ramach otwartego konkursu 
ofert w dziedzinie pomocy 
społecznej udzielenie dotacji dla 
organizacji pozarządowych na 
zadania: ,,Modelowe działania 
wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i 
przewlekle chore” 

 

Osoby niepełnosprawne 

Współorganizacja Festiwalu Muzyki 
i Sztuki Osób Niepełnosprawnych 
w Pile  

Osoby niepełnosprawne 

wykorzystanie wobec bezrobotnych 
niepełnosprawnych usług i 
instrumentów rynku pracy 
(poradnictwo zawodowe-grupowe i 
indywidualne oraz pośrednictwo 
pracy) 

Osoby niepełnosprawne 

Wykluczenie cyfrowe 
Budowa Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej Osoby pozbawione dostępu do 

Internetu 

 

 

 

 

Wykluczenie normatywne 

 
realizacja badania pn. „Przemoc 
w rodzinie – diagnoza sytuacji w 
województwie wielkopolskim, 
określenie kierunku 
przeciwdziałania zjawisku 
przemocy w rodzinie 

 

Rodziny, w których występuje 

przemoc 

opracowanie Wielkopolskiego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-
2020 

Rodziny, w których występuje 

zjawisko pomocy społecznej 

udzielenie dotacji dla organizacji 
pozarządowych na zadanie pn. 
,,Wspieranie działań na rzecz 
readaptacji grup 
marginalizowanych, w tym m.in. 
skazanych i ich rodzin” 

Osoby skazane oraz ich rodziny 

 

 

w ramach otwartego konkursu 
ofert w dziedzinie pomocy 
społecznej udzielenie dotacji dla 
organizacji pozarządowych na 

Rodziny zagrożone wykluczeniem 

społecznym 
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Wykluczenie materialne 

zadania  ,,Wspieranie inicjatyw 
na rzecz wielkopolskich rodzin”  

 

pomoc stypendialna, 
jednorazowe stypendia naukowe 

 

Dzieci z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 

poprawa zdolności do zatrudnienia 
oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych  

Bezrobotni 

działania z zakresu poradnictwa 
zawodowego 

Bezrobotni 

Działania z zakresu promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej.  

Osoby pozostające bez pracy 

Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy  

Bezrobotni 

Działania na rzecz poprawy 
zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych  

Osoby z niskimi kwalifikacjami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku za 2011 rok 

W ramach ogólnego celu „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego” Strategia e–

Wielkopolska przewiduje kompetencje samorządu w zakresie walki z wykluczeniem społecznym, 

w aspekcie umożliwienia nisko kosztowego dostępu do komputerów, telefonów, telewizji cyfrowej 

i innych urządzeń elektronicznych dołączonych do sieci, jako podstawowych narzędzi dostępu 

do informacji - przy czym dostęp ten niekoniecznie musi być z domu – może być również z miejsc 

publicznych, takich jak szkoły, biblioteki, urzędy itp.; oraz aktywizacji społeczeństwa do barier 

mentalnościowych (niewiary we własne możliwości rozwoju i niechęci do podejmowania wysiłku 

własnego rozwoju). 

W ramach zintegrowanego Programu Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Razem-Więcej-Łatwiej”, 

skierowanego do 3 typów grup zagrożonych wykluczeniem (osoby niepełnosprawne, seniorzy 

oraz rodziny) kompetencje samorządu dotyczą zbudowania wojewódzkiego systemu wsparcia dla 

osób najbardziej potrzebujących pomocy oraz integracji działań zawodowych służb, wolontariuszy 

organizacji społecznych, kościołów i osób prywatnych. 

Role inicjatora, promotora, łącznika oraz podmiotu wspierającego finansowo zadania 

statutowe z zakresu polityki społecznej samorząd województwa pełni również w dwóch 

programach: 

- Programie Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 

Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych 

w Województwie Wielkopolskim na lata 2007 -2013; 

- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017 - uchwała nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku. 

W województwie wielkopolskim funkcjonuje też Obserwatorium Integracji Społecznej 

oraz Obserwatorium Rynku Pracy. Są one umiejscowione w strukturze ROPS w Poznaniu.  OIS 

powstało w ramach  projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” 

realizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, działania 1.2 „Wsparcie 

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO 

KL). Działania Obserwatorium mają charakter monitorująco-badawczy w stosunku do zjawisk 

i problemów społecznych występujących w regionie, jak również informacyjno-upowszechniający. 
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Samorząd na szczeblu powiatu 

Samorząd na szczeblu powiatu realizuje szereg zadań, które przypisuje mu ustawa o pomocy 

społecznej406. Wykaz zadań zamieszczono w Raporcie Metodologicznym. 

Realizacją wszystkich  zadań zajmuje sięPCPR.Realizuje ono również zadania wynikające z ustawy 

z dn. 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W 2011 r. PCPR najczęściej udzielały świadczeń mających na celu życiowe usamodzielnienie i 

integrację ze środowiskiem. Beneficjentami były osoby opuszczające rodziny zastępcze i 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego407.  

Działania powiatowych urzędów pracy (PUP) stanowią jeden z ważniejszych czynników 

kształtujących sytuację na rynku pracy. Powinny one pełnić rolę łącznika pomiędzy podmiotami 

rynku pracy, z jednej strony wspierając bezrobotnych i poszukujących pracy w odnalezieniu się 

na rynku pracy, z drugiej ułatwiając pracodawcom zaspokojenie ich potrzeb kadrowych. 

Powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do tworzenia indywidualnych planów działania (IPD) 

dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu doprowadzenia ich do podjęcia odpowiedniego 

zatrudnienia408. W Wielkopolsce w I półroczu 2011 r. przygotowano takie dokumenty dla 24 752 

osób bezrobotnych, czyli dla co piątej osoby widniejącej w rejestrach urzędów. Najmniej IPD 

wdrożono w powiatach średzkim - 88, jarocińskim - 96, kościańskim - 135, konińskim - 182 i 

rawickim - 228, co stanowiło poniżej 10% stanu bezrobocia w końcu I półrocza 2011 r. 

PUP ma wspierać relacje pomiędzy potencjalnymi pracownikami i pracodawcami, m.in. poprzez 

pośrednictwo pracy, przygotowywanie bezrobotnych do rozmów z pracodawcami, wspieranie 

tworzenia nowych miejsc pracy. Zaangażowanie sił w pozyskiwanie nowych partnerów przekłada 

się na liczbę ofert pracy wpływających do PUP. Powiaty, w których w I półroczu 2011 r. pozyskano 

najwyższe liczby ofert pracy, czyli powiat: poznański, ostrowski, gnieźnieński, szamotulski i pilski, 

cechuje równocześnie prężność w nawiązywaniu kontaktów z nowymi pracodawcami. Jednocześnie 

niewielka liczba partnerów, zarówno nowych jak i starych - jak w przypadku powiatów: 

słupeckiego, średzkiego, międzychodzkiego czy wolsztyńskiego - przekłada się na niższą liczbę 

ofert pracy, jakimi posługują się lokalni pośrednicy pracy409. 

Z raportu „Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011 r.”410 wynika, że największy odsetek 

bezrobotnych zaktywizowano w powiatach kępińskim, międzychodzkim, rawickim i wolsztyńskim 

(pomiędzy 26% a 41% średniorocznej liczby bezrobotnych). Na tych obszarach zaobserwowano 

zastosowanie różnych form wsparcia, co w konsekwencji miało wpływ na efektywność 

zatrudnieniową oraz średni koszt aktywizacji na osobę. W powiecie kępińskim i rawickim 

dominowały staże, w wolsztyńskim najwięcej osób skierowano na refundowane stanowiska pracy, 

natomiast w międzychodzkim - 57% ogółu aktywizowanych uczestniczyło w pracach społecznie 

użytecznych. 

Działania podejmowane przez samorząd na poziomie powiatu, mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu są takie same we wszystkich podregionach. Ich efekty są obserwowalne 

i mierzalne za pomocą wskaźników, np. zatrudnienia.  

 

 

                                                 

 

 
406Ustawa o pomocy społecznej, art. 19 
407 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011, Obserwatorium Integracji Społecznej, 
Poznań, 2012. 
408 Działania wielkopolskich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zatrudnienia, Poznań, 2011.  
409 Działania wielkopolskich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zatrudnienia, Poznań, 2011. 
410 Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011 r., WORP i badania statystyki publicznej, Poznań, 2012. 
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Samorząd na szczeblu gminy 

Analiza reform po 1989r. wskazuje na decentralizację w zakresie walki z wykluczeniem 

społecznym411. To instytucja gminy jest najbliżej problemów określanych ogólnie jako wykluczenie 

społeczne. Na tym poziomie możliwe jest najpełniejsze rozpoznanie potrzeb i dobór efektywnych 

form udzielania pomocy.  

Dlatego też zadania przypisane gminom są ściśle skonkretyzowane. Realizacją tych zadań zajmuje 

się Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegóły dotyczące kwestii walki z wykluczeniem społecznym 

należących do zadań własnych gminy opisano w Raporcie Metodologicznym. 

Ośrodki Pomocy Społecznej wydają decyzje o przyznaniu pomocy społecznej.  Przyznawanie 

zasiłków jest głównym sposobem walki z wykluczeniem społecznym na poziomie gminy. Powody 

przyznania świadczeń pomocy społecznej wpisują się w walkę z poszczególnymi typami 

wykluczenia społecznego. 

Do świadczeń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu materialnemu należy zaliczyć 

świadczenia z tyt.: 

- ubóstwa, 

- bezrobocia, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

- ochrony macierzyństwa i wielodzietności, 

- bezdomności. 

Do świadczeń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu normatywnemu należy zaliczyć 

świadczenia z tyt.: 

- opuszczenia zakładu karnego, 

- przemocy w rodzinie, 

- alkoholizmu, 

- narkomanii.  

Do świadczeń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu fizycznemu należy zaliczyć 

świadczenia z tyt.: 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- niepełnosprawności. 

Świadczenia pomocy społecznej nie przewidują pomocy z tytułu wykluczenia cyfrowego. Natomiast 

przeciwdziałanie wykluczeniu strukturalnemu odbywa się pośrednio w ramach pozostałych działań.  

Do najczęściej realizowanych form pomocy w postaci świadczeń pieniężnych należą: zasiłki celowe 

(77 273) oraz okresowe (30 805), a także wydawanie decyzji administracyjnych przyznających 

pomoc w postaci posiłku. W założeniu gmin - w roku 2012 nieznacznie, bo o 3% ma zmniejszyć się 

liczba osób, którym przysługiwać będą zasiłki celowe. Podobne przewidywania objęły zapewnienie 

posiłku osobom tego potrzebującym – liczba osób ma zmaleć o ok. 2%. Nieznaczny wzrost zakłada 

się natomiast w przypadku zasiłków okresowych (o 3%) i stałych (o 1%). 

                                                 

 

 
411 Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym. Badania w woj. łódzkim, ASM, 2007, s. 21 
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Działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu we wszystkich podregionach wielkopolski 

są takie same. Różnicuje je jedynie liczba przyznawanych świadczeń z powodu poszczególnych 

dysfunkcji. W 2011r. najwięcej świadczeń z tytułu ubóstwa było przyznanych w podregionach 

pilskim i kaliskim, najmniej – w podregionie m. Poznań. 

Mapa 6. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w stosunku 

do ogólnej liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w podziale na podregiony 

w 2011r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OZPS 2012. 

W przypadku świadczeń z tytułu bezrobocia sytuacja wygląda podobnie. Najwięcej świadczeń 

przyznano w podregionach: pilskim oraz (choć już zdecydowanie mniej) konińskim. Najmniej – 

w podregionie m. Poznań oraz podregionie poznańskim. Podregion kaliski na tle pozostałych 

podregionów w kwestii bezrobocia wypada lepiej niż w kwestii ubóstwa – w obszarze bezrobocia nie 

należy do podregionów o najwyższym odsetku przyznanych świadczeń. 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrotec Polska Sp. z o.o. 

 499 

 

Mapa 7. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w stosunku 

do ogólnej liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w podziale na podregiony 

w 2011r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OZPS 2012. 

Organizacje „trzeciego sektora” 

Liczba organizacji pozarządowych na terenie woj. wielkopolskiego jest dość duża. W 2011r. na 

terenie Wielkopolski działało 7 721 fundacji i stowarzyszeń (poza OSP). Ta liczba plasuje 

woj. wielkopolskie na trzecim miejscu w rankingu wszystkich województw. Więcej fundacji 

i stowarzyszeń jest tylko na Mazowszu i Śląsku412.  

                                                 

 

 
412Źródło: www.mojapolis.pl 
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Tabela 26. Liczba organizacji pozarządowych przypadających na 1 tys. osób w 2008r. 

 

Źródło: Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s. 

W Wielkopolsce działa wiele organizacji, których przedmiotem zainteresowania jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Z badania pn. „Diagnoza stanu trzeciego sektora w 

Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s”413 wynika, że  do najistotniejszych pól 

działalności poznańskiego trzeciego sektora należą obszary mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją. Do obszarów działań zalicza się: 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz ochrona i promocja 

zdrowia. Wyniki badań wskazują też na lukę w obszarach działalności poznańskich organizacji. 

Zdaniem uczestników badania w strukturze trzeciego sektora niewystarczający jest udział 

organizacji, które działają na rzecz młodzieży i skupiają dzieci i młodzież. 

W Wielkopolsce postulowana jest profesjonalizacja sektora pozarządowego rozumiana jako 

upodobnienie się do firm komercyjnych, posiadających nowoczesny system zarządzania, wysoko 

wykwalifikowaną kadrę, pracujących na zasadach wolnorynkowych oraz dążących do osiągania 

sukcesów w określonych dziedzinach. 

Tabela 27. Odpowiedź organizacji pozarządowych w Wielkopolsce na potrzebę profesjonalizacji 

III sektora 

Forma dążenia do profesjonalizacji Odsetek organizacji pozarządowych 

Kierowanie pracowników na szkolenia 34% 

Korzystanie z oferowanych usług wsparcia 

w kontaktach z potencjalnymi partnerami 

26% 

Niekorzystanie z żadnych form wsparcia 40% 

Źródło: Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s. 

Dążenie do profesjonalizacji poprzez kierowanie pracowników na szkolenia cechuje co trzecią 

badaną organizację. Co czwarta z kolei korzysta z oferowanych usług wsparcia w kontaktach z 

potencjalnymi partnerami, w tym z administracją samorządową414. 

                                                 

 

 
413 Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s, Fundacja Edukacja dla 

Przyszłości, Poznań, 2012. 
414 Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu. Badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO’s, Fundacja Edukacja dla 

Przyszłości, Poznań, 2012. 
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1.3. Konkluzje cząstkowe 

Wykluczenie materialne: wykluczenie materialne związane jest z brakiem zatrudnienia. W 

Wielkopolsce poziom zatrudnienia w 2012r. wynosił 52,4%. Oznacza to, że tylko połowa 

Wielkopolan utrzymuje się z wykonywania zarobkowej pracy zawodowej. Zatrudnienie jest 

zróżnicowane ze względu na wiek. Najkorzystniej kwestia zatrudnienia przedstawia się w grupie 

osób w wieku 25-54 i wynosi 78,6%. Zatem spełnia warunki Strategii Europa 2020. Zdecydowanie 

gorzej kwestia zatrudnienia wygląda w pozostałych grupach wiekowych: 15-24 lata – 30,9% oraz 

55-64 lata – 39,3%. 

Wykluczenie strukturalne: Jedną z podstawowych i niskobudżetowych form aktywności 

kulturalnej człowieka jest uprawianie sportu. Uprawianie sportów uczy współpracy i integruje 

społeczność. Dlatego też za czynnik wykluczający strukturalnie należy uznać brak dostępu do 

boiska lub pływalni. Woj. wielkopolskie wypada pod tym względem pozytywnie na tle pozostałych 

województw. Liczba wielozadaniowych boisk w miastach w 2010r. wynosiła 150, na wsiach – 170, 

natomiast liczba pływalni, odpowiednio – 32 i 4. W 2012r. liczba boisk łącznie wzrosła do 613. 

W 2010r. w najgorszej sytuacji były dzieci mieszkającej w centralnej i wschodniej części 

Wielkopolski, tam na jedno boisko przypadało od 601 do 1000 dzieci. Jeżeli chodzi o dostęp do 

pływalni to ponownie w najgorszej sytuacji były dzieci ze wschodniej części województwa. 

W powiatach: słupeckim, kolskim, konińskim i  kaliskim nie było w ogóle pływalni. W 

najkorzystniejszej sytuacji były dzieci z zachodniej części województwa Wielkopolskiego, w 

powiatach: międzychodzkim i grodziskim (poniżej 5 tys.) oraz w powiatach: czarnkowsko-

trzcianeckim, szamotulskim oraz nowotomyskim (od 5 do 10 tys.).W Wielkopolsce 5,4% dzieci 

przedwcześnie wypada z systemu edukacji. Jest to o 0,8 punktu procentowego powyżej wartości 

dopuszczalnej dla Polski w ramach Strategii Europa 2020. Wartość ta znacznie wzrosła w 

odniesieniu do 2011r. (4,6%). Na przestrzeni czasu od 2007r. do 2012r. wartość wskaźnika 

wzrosła z 3,7% do 5,4%. 

Woj. wielkopolskie charakteryzuje się bardzo niskim odsetkiem osób podejmujących kształcenie 

po zakończeniu obowiązkowej edukacji. Odsetek dorosłych uczących się w 2012r. dla Wielopolski 

wyniósł 3,6%. Od 2007r. obserwuje się nieregularny spadek odsetka life-long learning. W 2010r. 

miał miejsce skokowy wzrost z 3,7% do 4,6%, jednak w 2011r. wartość powróciła do poziomu 

3,7%. Wielkopolanie korzystają z edukacji w mniejszym stopniu niż przeciętny Polak. 

Wykluczenie fizyczne: najważniejszym czynnikiem wykluczającym fizycznie jest 

niepełnosprawność. W Wielkopolsce więcej osób niepełnosprawnych żyje w miastach (prawie 18 

tys.), niż na wsi, gdzie mieszka niecałe 13 tys. osób niepełnosprawnych. Podobne zależności 

obserwuje się w przypadku długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych to osoby bezrobotne. Liczba niepełnosprawnych 

bez pracy nie jest znacząco zróżnicowana płcią. Wśród niepełnosprawnych w 2012r. było 4 038 

mężczyzn i 4 442 kobiet. Najwięcej niepełnosprawnych bezrobotnych jest w podregionie konińskim, 

kaliskim oraz leszczyńskim. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w IV kwartale 

2012r. wyniósł 18,3% (czyli mniej niż dla Polski – 21,5%). 

Innym czynnikiem wykluczającym z życia społecznego jest wiek. W Wielkopolsce rośnie udział osób 

w wieku poprodukcyjnym. Tendencja wzrostowa jest systematyczna. W 2007r. odsetek osób 

w wieku poprodukcyjnym wynosił 14,4%, natomiast w 2012r. wzrósł do 16,5%. Więcej osób 

starszych mieszka w wielkopolskich miastach –18,3%, na wsiach – 14,2% (w 2012r.). W 

odniesieniu do 2007r. wzrost odnotowany w miastach jest bardziej dynamiczny – zmiana wartości z 

15,4% do 18,3%, natomiast dla wsi –  z 13,2% do 14,2%. Wiek jest związany z długotrwałym 

bezrobociem. W Wielkopolsce w 2012r. 38,9% bezrobotnych w wieku 55-64 to bezrobotni, którzy 

pozostają bez pracy dłużej niż 1 rok. 
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Wykluczenie normatywne: wykluczone normatywnie ze społeczeństwa są przede wszystkim 

osoby, które mają konflikt z prawem. W Wielkopolsce w 2012r. policja wszczęła 950 860 

postępowań przygotowawczych, czyli o 3,1% mniej niż w okresie styczeń – grudzień 2011. 

Wykrywalność sprawców przestępstw zróżnicowana jest pod względem regionu. Najwyższa 

wykrywalność przestępców jest w podregionie leszczyńskim – 87,7%, najniższa w podregionie m. 

Poznań – 55,6%. Byli więźniowie koncentrują się w miastach. Blisko 2/3 rodzin, które otrzymały 

wsparcie pomocy społecznej z tego tytułu mieszka w mieście.  

Podobnie w przypadku rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu 

lub narkotyków. Zdecydowana większość osób z tym problemem mieszka w miastach. 

Wykluczenie cyfrowe: Dostęp do komputerów w szkołach jest zróżnicowany ze względu 

na miejsce zamieszkania, ale generalnie obejmuje prawie wszystkie szkoły. Udział procentowy 

szkół podstawowych z dostępem do Internetu w miastach w 2011r. wynosił 96,74%, na wsi – 

92,92%. Dla gimnazjów wskaźnik ten jest niższy i wynosi odpowiednio – 85,41% i 77,17%.  

Skuteczność pomocy w postaci świadczeń pieniężnych jest doraźna. Przyznanie pomocy materialnej 

- nawet wielokrotne - nie powoduje włączenia społecznego. Świadczenia pomocy społecznej dają 

szybki i nieodłożony w czasie efekt, ale nie jest on długofalowy. 

Działania podejmowane przez samorząd na poziomie powiatu, mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu są takie same we wszystkich podregionach. Ich efekty są obserwowalne 

i mierzalne za pomocą wskaźników, np. zatrudnienia.  

Aktywność trzeciego sektora w Wielkopolsce koncentruje się na długofalowym przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu. Podejmowane działania, np. organizacja doradztwa i szkoleń mają na 

celu włączeniu osób wykluczonych do nurtu życia społecznego. 

Z punktu widzenia efektywności działań przeciw wykluczeniu społecznemu bardziej pożądane jest 

wsparcie podmiotów z terenu gminy lub powiatu, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu 

niż udzielanie świadczeń pieniężnych osobom wykluczonym. Działania podmiotów są kompleksowe i 

precyzyjnie dopasowane do potrzeb grup, a efekty działań są długofalowe i kontrolowalne. 

W Wielkopolsce potencjał aplikowania różnych działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oceniono pozytywnie sądząc po niskiej liczby odrzuconych z powodów formalnych 

wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL lub WRPO. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w Wielkopolsce do grup szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zaliczają się następujące grupy: 

- długotrwale bezrobotni, 

- młodzi bezrobotni, 

- bezrobotni bez kwalifikacji, 

- bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, 

Ponadto grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce są: 

- bezrobotni z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

- osoby uzależnione od alkoholu, 

- osoby nieposiadające umiejętności obsługiwania komputera i Internetu. 

1.4. Propozycje rekomendacji cząstkowych 
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Wsparcie należy kierować przede wszystkim do różnych grup bezrobotnych (długotrwale 

bezrobotnych, młodych, bez kwalifikacji, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), gdyż to 

bezrobocie jest kluczowym problemem dla większości gmin powodującym wykluczenie społeczne. 

Oprócz prowadzonych działań przeciw wykluczeniu społecznemu, z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców regionu pożądane są: 

- Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze potrzeb osób zmarginalizowanych w celu 

aktywizacji nieformalnych strumieni wsparcia. 

W kontekście potrzeb mieszkańców Wielkopolski szczególnie uzasadnione jest wspieranie 

samorządów na poziomie gmin, ponieważ ich wiedza na temat osób wykluczonych/ zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i możliwość dotarcia do nich jest kluczowa w procesie przeciwdziałania 

marginalizacji społecznej. 

 

Skala: 

 
Problem badawczy został całkowicie wyczerpany przez obecną analizę (Raport cząstkowy 
zawiera kompletną odpowiedź na pytanie badawcze.) 

  

  

  

  

 Problem badawczy nie został ujęty w dotychczasowych analizach  

 

Poniżej wskazano, na które pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

1.Oszacować posługując się 
kryteriami wynikającymi ze 
Strategii Europa 2020, w tym 
Programu na rzecz nowych 

umiejętności i zatrudnieniajaka 

jest skala i przyczyny 
wykluczenia społecznego ze 
względu na:  

 zatrudnienie, 

 poziom wykształcenia, 

staż pracy, wiek, płeć, 

itd.? 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C, FGI D) 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Panel ekspertów  

 

 

 

3. Jaka jest skala i 
przyczyny wykluczenia 

 strukturalnego, 

 fizycznego, 

 normatywnego, 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C, FGI D) 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Panel ekspertów  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=958
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 materialnego, 

 oraz cyfrowego 

ze względu na płeć, wiek, 
miejsce zamieszkania i typ 

gospodarstwa domowego? 
Jakie grupy społeczne, kohorty 
wiekowe (osoby powyżej 45 
r.ż., osoby młode) są 
aktualnie, w największym 
stopniu poddawane procesom 
wykluczenia z różnych form 

aktywności społecznej oraz 
jakie są przyczyny tego 
zjawiska? 

4. Które grupy społeczne 

zamieszkujące region są 
aktualnie zagrożone 

wykluczeniem społecznym i w 
jakim stopniu (należy odnieść 
do poszczególnych typów 
wykluczenia)? Jak będzie 
kształtować się to zjawisko w 
latach 2014-2020? 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI A, FGI C, 
FGI D) 

 Indywidualne wywiady pogłębione 

 Metoda sondażu diagnostycznego (CATI, CAWI) 

 Panel ekspertów  

 

5.Jakie są uwarunkowania 
realizacji w Wielkopolsce celów 
Strategii Europa 2020 
odnoszące się do 
przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu? 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C, FGI D) 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Metoda sondażu diagnostycznego (CATI, CAWI) 
 Panel ekspertów  

 

6.W jaki sposób i w jakim 
zakresie zachodzące przemiany 

demograficzne wpływają 
obecnie i wpływać będą w 
perspektywie UE 2014-2020 na 
skalę zjawiska wykluczenia 
społecznego w Wielkopolsce? 

  

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI D) 
 Panel ekspertów  
 

7. Jaki jest potencjał regionu w 

kontekście aktywowania 
(aplikowania) różnych działań 
dotyczących przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu? 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego 

 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C, FGI D) 
 Studia przypadku  

 

8. Jakie działania 
podejmowane są w regionie 

przez administrację 
samorządową na szczeblu 
województwa, w celu 

przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu? (Należy odnieść 
do poszczególnych typów 
wykluczenia). Czy te działania 
są wystarczające? (ocena 
skuteczności i efektywności 
dotychczasowych 

 

 

 

 
 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C) 
 Studia przypadku  
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instytucjonalnych form 
sprzyjających włączeniu 
społecznemu) 

9. Jakie działania są 
podejmowane w regionie przez 
administrację samorządową 
(na szczeblu powiatów i gmin), 
w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu? 
(Należy odnieść do 

poszczególnych typów 
wykluczenia. Wykonawca 
pogrupuje zebrane informacje 
także wg podregionów) Czy te 
działania są wystarczające? 
(ocena skuteczności i 

efektywności dotychczasowych 

instytucjonalnych form 
sprzyjających włączeniu 
społecznemu) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C) 
 Studia przypadku  

 

10. Jakie działania są 
podejmowane w regionie przez 

instytucje tzw. „trzeciego 
sektora”, w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu? (Należy odnieść 
do poszczególnych typów 
wykluczenia) 

 
 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 wyniki badań innych modułów (zwłaszcza modułu 
2) 

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI A, FGI B) 
 Studia przypadku 

 

11. Jakie nowe zadania 
powinny realizować podmioty i 
instytucje zajmujące się - 
bezpośrednio lub pośrednio – 

przeciwdziałaniem wykluczeniu 
społecznemu, aby lepiej 

odpowiadać zarówno na 
potrzeby mieszkańców 
Wielkopolski jak i osiągnąć 
równocześnie cele wyznaczone 
przez Strategię Europa 2020? 

 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 wyniki badań innych modułów 
 Metoda sondażu diagnostycznego  
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI A, FGI B, 

FGI C, FGI D) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku  

 

12. Wspieranie których typów 

instytucji prowadzących 
działania mające na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, powinno być 
szczególnie uzasadnione w 
kontekście potrzeb 
mieszkańców regionu? 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 wyniki badań innych modułów 

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Indywidualne wywiady pogłębione 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI C, FGI D) 
 Panel ekspertów  
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Moduł 2. Moduł 2. Diagnoza aktywności obywatelskiej 

2.1. Problemy badawcze 

Stan obecny 

13. Jaki jest obecnie poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu w instytucjach 
społeczeństwa obywatelskiego? Jakie są tego rezultaty dla rozwoju regionu?  

13a. Jakie są nowe formy instytucjonalne i pozainstytucjonalne rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego? 

14. Jaki jest poziom aktywności mieszkańców regionu na płaszczyźnie ekonomii społecznej415, 

zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości społecznej? Jakie są rezultaty zaangażowania się 

mieszkańców Wielkopolski w działania związane z ekonomia społeczną, służące rozwojowi 
regionu416? 

14b.Jak ocenić można obecny poziom zainteresowania ideą ekonomii społecznej oraz jakie czynniki 
i uwarunkowania mają tutaj znaczenie? 

 

15. Jakie aktualnie grupy społeczne w regionie korzystają z działań podejmowanych na 

płaszczyźnie ekonomii społecznej? Jaki jest ich zakres (liczebność, struktura, rodzaj oferty, z 
której korzystają)417? 

16. Jakie aktualne problemy mieszkańców regionu mogłyby zostać rozwiązane poprzez rozwój 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem potencjału i zdiagnozowanych barier 
rozwoju? 

17. Jakie aktualne problemy mieszkańców regionu mogłyby zostać rozwiązane poprzez działania na 
płaszczyźnie ekonomii społecznej? 

17b. Jakie można wskazać nowe formy rozwoju ekonomii społecznej (m.in. na podstawie 

doświadczeń innych krajów)? 

17a. Jakie można wskazać bariery hamujące  rozwój instytucji ekonomii społecznej oraz sposoby 

ich przezwyciężenia? 

Uwarunkowania (bariery, stymulatory) 

18. Jakie są uwarunkowania realizacji w Wielkopolsce celów Strategii Europa 2020 w zakresie 
stymulowania włączenia społecznego (rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego  oraz 
rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Co będzie wpływało i kształtowało na skalę 
zjawiska włączenia społecznego do 2020 r.? 

19. W jaki sposób i w jakim zakresie przemiany demograficzne wpływają i wpływać będą na 

procesy włączania społecznego do roku 2020? 

20. Jaki jest potencjał regionu (strukturalny, społeczny, kulturowy) w kontekście aktywowania 

                                                 

 

 
415 Wg informacji wstępnych uzyskanych z ROPS, w odniesieniu do ekonomii społecznej – jest to obszar, który ma już 

sprecyzowane kierunki interwencji – określone wRegionalnym Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej (w najbliższym 

czasie będą organizowane konsultacje międzyresortowe). RPDES jest spójny zarówno z projektem Strategii Rozwoju 

Województwa Wlkp. z Krajowym Planem Działania na Rzecz Ekonomii Społecznej, który mabyć podstawowym dokumentem dla 

MRR w zakresie planowania polityki wsparcia ekonomii społecznej. Wszystkie dokumenty są spójne ze Strategią Długofalową 

Rozwoju Kraju, strategiami horyzontalnymi, oraz Strategią Europa 2020. Wg ROPS, w ramach Regionalnego Planu Działań na 

Rzecz Ekonomii Społecznej przewidziane są działania, które powinny być finansowane w ramach WRPO (w związku z nowym 

mechanizmem dystrybuowania środków z EFS) 
416 Jeżeli chodzi o informacje na temat osób pracujących/uczestniczących w działaniach podmiotów ekonomii społecznej to 

ROPS może je uzyskać z systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej. Prosimy jednakże o analizę kontekstową dotyczącą 

znaczenia tego zaangażowania dla rozwoju regionu. 
417 Wg ROPS, tym zakresie informacje zbierane są w ramach systemu monitoringu sektora ekonomii społeczne. 
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(aplikowania) różnych działań dotyczących włączenia społecznego? 

Podejmowane działania 

21. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową na szczeblu 
województwa, w celu stymulowania procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Czy te 
działania są wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych 

instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu) Dlaczego? 

22. Jakie działania są podejmowane w regionie przez administrację samorządową w celu 
stymulowania procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Jak to wygląda na poziomie 
gmin, powiatów i podregionów? Czy te działania są wystarczające? (ocena skuteczności i 
efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form sprzyjających włączeniu społecznemu)  

Dlaczego? 

22a. Czy działania podejmowane przez JST na poziomie gminy i powiatu są skoordynowane z 
działania podejmowanymi na poziomie wojewódzkim? 

23. Jakie działania są podejmowane w regionie przez instytucje tzw. „trzeciego sektora”, w celu 
stymulowania procesów włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? Czy te działania są 
wystarczające? (ocena skuteczności i efektywności dotychczasowych instytucjonalnych form 

sprzyjających włączeniu społecznemu) Dlaczego? 

23a. Jakie można wskazać sposoby wspierania pozainstytucjonalnych form społeczeństwa 

obywatelskiego? 

Nowe zadania 

24. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje aktywujące i stwarzające warunki 
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - bezpośrednio lub pośrednio – aby lepiej 
odpowiadać na potrzeby mieszkańców Wielkopolski i osiągnąć cele wyznaczone przez Strategię 
Europa 2020?  

25. Jakie nowe zadania powinny realizować podmioty i instytucje działające w sektorze ekonomii 
społecznej, aby lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców Wielkopolski i osiągać cele 

wyznaczone w tym zakresie przez Strategię Europa 2020? 

26. Jakie typy instytucji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw 
z zakresu ekonomii społecznej powinny być wspierane, ponieważ robią (lub mogą robić) to 
najskuteczniej w odniesieniu do potrzeb mieszkańców regionu oraz wyzwań systemowych 
województwa?418 

2.2. Wyniki badania 

Stan obecny 

W roku 2010 na terenie województwa wielkopolskiego działało 7,4 tysiąca fundacji, stowarzyszeń 

i innych podmiotów sektora non-profit419. Analiza zmian w tym zakresie przeprowadzona została 

w raporcie „Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu”420: „na 

przestrzeni lat 2008–2010 można zaobserwować tendencję do zwiększenia się liczby tych 

podmiotów. Przyjmując za podstawę liczbę organizacji w 2008 roku (100%), w całej Polsce wzrost 

do 2010 roku wyniósł 106% zaś w samym wielkopolskim aż 112%. Odpowiednio dla organizacji 

pożytku publicznego jest to 118% i 125%, dla fundacji 122% i 125%, zaś dla stowarzyszeń 105% 

i 111%. Wzrost liczby organizacji pozarządowych w województwie wielkopolskim również zwraca 

                                                 

 

 
418 W obszarze ES istnieje pewien zamknięty katalog podmiotów realizujących kompleksowe spektrum działań, dobrze by 

wiedzieć, czy któryś z nich powinniśmy w sposób szczególny rozwijać. 
419Źródło: BDL, GUS 
420 PSDB dla ROPS Poznań, 2012 
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uwagę, gdy uwzględnimy liczbę ludności (wskaźnik liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. 

mieszkańców). O ile na poziomie całej Polski wzrost wyniósł z 18,5 do 19,5, o tyle w przypadku 

Wielkopolski był to wzrost z 19,4 do 21,5.” 

Większość organizacji w Polsce działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i hobby. 

Wykres 24. Dziedziny działalności polskich organizacji pozarządowych. 

 

Źródło: Polskie organizacje pozarządowe 2012. Klon/Jawor 2013. 

Ich zasięg działania obejmuje najczęściej teren gminy lub powiatu.  

Wykres 25. Zasięg terytorialny działań organizacji. 

 

Źródło: Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Klon/Jawor 2012. 

Odwołując się danych GUS (REGON) można stwierdzić, że Wielkopolska przoduje w liczbie 

zarejestrowanych Ochotniczych Straży Pożarnych (średnia dla Polski w 2011 roku to 1006 

podmiotów, a w Wielkopolsce to 1802 podmioty). Druga forma aktywności, w której przoduje 

Wielkopolska, to organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego. W 2011 roku średnio na 

10 tys. mieszkańców były w Polsce 404 takie organizacje, a w Wielkopolsce aż 763.  Także średnia 
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liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców jest w regionie większa (31) niż w całej 

Polsce (29,9).  

Inne wyniki prezentowane w cytowanym już raporcie „Przejawy obywatelskości…” pokazują, 

że Wielkopolanie preferują zorganizowane formy aktywności społecznej (fundacje, stowarzyszenia, 

kluby itp.). Świadczy o tym np. odsetek osób zrzeszonych: „Badanie ilościowe przeprowadzone 

na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa wielkopolskiego pokazuje, że w tym 

regionie aż 36% mieszkańców deklaruje zrzeszanie się w dowolnej formie organizacyjnej. Wskaźnik 

dla Polski wynosi 15%”. 

Powyższe badanie dotyczyło także wolontariatu. Zarówno w opinii NGO, jak i samorządów 

funkcjonuje on w Wielkopolsce słabo.  

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-

2020(RPRES) dostarcza szczegółowych informacji nt. kondycji sektora ekonomii społecznej w 

regionie. Wylicza on, że w IV kwartale 2012 roku na terenie województwa działało: 

 9 Zakładów Aktywności Zawodowej,  

 69 spółdzielni socjalnych,  

 270 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą,  

 84 Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

 22 Centrów Integracji Społecznej,  

 20 Klubów Integracji Społecznej,  

 23 spółdzielni inwalidów, 

 1 spółka non-profit (dokładna liczba nie jest znana), 

 spółdzielnie pracy (brak danych na temat liczby)421.  

W sumie jest to 485 podmiotów ekonomii społecznej (PES). W badaniu pilotażowym (86 

podmiotów) stwierdzono, iż: 

 ponad połowa PES-ów biorących udział w badaniu założona została ponad 10 lat temu, 

a 20% posiada staż ponad 20-letni,  

 35% deklaruje prowadzenie działalności komercyjnej, z czego przeważa (80%) działalność 

o charakterze usługowym,  

 66% działa na terenie miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców (w porównaniu do 

ok. 30% w innych kategoriach wielkości miejscowości),  

 przychody 50% instytucji nie przekroczyły 43 000 zł, 

 63% otrzymało w zeszłym roku wsparcie od administracji samorządowej (w formie dotacji, 

powierzenia realizacji zadania publicznego z obszaru pożytku publicznego, udostępnianie 

lokalu, budynku lub działki pod działalność, współpraca przy realizacji wspólnych 

przedsięwzięć), 

 głównymi pracownikami są osoby powyżej 50 roku życia. Udział innych grup wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem wśród pracowników prezentuje poniższy wykres. 

                                                 

 

 
421 Typy PES omówiono szczegółowo w rozdziale 6.  
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Wykres 26. Udział grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem wśród pracowników. 

 

Źródło: Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020. 

System wsparcia ekonomii społecznej na terenie Wielkopolski obejmuje ROPS, Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Pomocy i Integracji 

Społecznej, Instytucje Rynku Pracy oraz instytucje finansowe.  

Uwarunkowania 

Badanie „Przejawy obywatelskości…” wskazuje na szereg uwarunkowań działania instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. Należą do nich: 

 niski poziom kapitału społecznego, 

 gospodarność, przejawiająca się w gospodarstwie domowym, i we wspólnych 

przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym,  

 brak zaufania do innych, w tym władz publicznych i brak poczucia wpływu na losy swojej 

społeczności lokalnej („Ludzie nie wierzą, że ich wspólne działania mogą coś zmienić, 

że władza ich wysłucha i uznają, że takie działania to zmarnowany czas”),  

 angażowanie się w sprawy bezpośrednio dotyczące danej jednostki i jej otoczenia. Stąd 

np. aktywność na poziomie sołectw,  

 postrzeganie wolontariatu jako „elementu dobrze wyglądającego w cv” zarówno przez 

wolontariuszy, jak i przez NGO,  

 kluczowa rola samorządu lokalnego, zarówno w sferze stymulowania aktywności 

(konsultacje społeczne, domy kultury, biblioteki), jak i jej hamowania (niechęć 

do współpracy z NGO),  

 zbyt mała aktywność organizacji pozarządowych w angażowaniu obywateli („wychodzeniu 

do ludzi”),  

 zwiększaniu aktywności obywatelskiej mogą sprzyjać okresy do 30 roku i po 50 roku życia, 

w szczególności w przypadku kobiet,  
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 osoby wykluczone społecznie (szczególnie z powodu biedy) wykluczają się także z życia 

społecznego i publicznego.  

Analiza zawarta w RPRES wyróżnia cztery rodzaje barier rozwoju ekonomii społecznej 

w Wielkopolsce: regionalne, lokalne, związane z samą charakterystyką podmiotów oraz dotyczące 

włączania grup zagrożonych wykluczeniem. Prezentuje je poniższy schemat.  

Schemat 1. Bariery rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce 

 

Źródło: Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020. 

Przemiany demograficzne 

Najważniejszą zmianą demograficzną, mającą wpływ zarówno na kwestie wykluczenia społecznego, 

jak i włączenia, jest postępujące starzenie się społeczeństwa. Prognoza GUS przewiduje 

systematyczny wzrost liczby ludności w wieku emerytalnym, co prezentuje poniższa tabela.  

Tabela28. Zmiany stanów ludności w latach 2007-2035 w woj. wielkopolskim.  

Rok/wiek 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

60+/65+ 10 753 10 687 11 764 98 992 94 214 63 163 32 549 38 784 

Źródło: Prognoza GUS na lata 2008-2035.  

Starzenie się ludności stwarza nowe wyzwania dla polityki społecznej państwa oraz samorządów 

terytorialnych, które muszą uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, włączając w to 

rekonstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i poprawę dostępności do usług medycznych. 

Jednocześnie prognozowany zmniejszający się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym spowoduje poważne zmiany w systemie edukacyjnym. Z drugiej strony, zjawisko 

to wygeneruje szereg usług dla poprodukcyjnej grupy wiekowej i zmiany na rynku pracy.  

Podejmowane działania 

Działania podejmowane przez samorządy w regionie zgodne są z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

(z późniejszymi zmianami) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje m.in. zasady 

prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 

publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Określa ona, że współpraca może przybierać następujące formy:  
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1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji 

zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;  

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;  

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji;  

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4, z Radami Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku ich utworzenia przez 

właściwe jednostki samorządu terytorialnego;  

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;  

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;  

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).  

Na podstawie analizy dokumentów strategicznych gmin (lokalnych strategii, lokalnych aktów 

prawnych) pod kątem trzech poziomów  uwzględniania organizacji pozarządowych raport „Przejawy 

obywatelskości…” stwierdza, iż badane wielkopolskie gminy można zaklasyfikować 

do następujących kategorii: 

- nieuwzględniające w dokumentach strategicznych organizacji pozarządowych, jako 

partnera do realizacji zadań publicznych (40%),  

- uwzględniające organizacje pozarządowe jako partnerów w realizacji zadań publicznych, 

choć nie traktujące ich jako dostarczycieli źródeł ich finansowania (36%),  

- wskazujące organizacje pozarządowe jako źródło finansowania realizowanych przez gminy 

zadań publicznych (23%).  

Natomiast dokumenty powiatowe, jeśli już wskazują konkretne projekty i odpowiedzialne za nie 

podmioty, to są to projekty o charakterze inwestycyjnym. 

Analiza gminnych i powiatowych Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

(dokumentu takiego nie miało tylko ok. 6% JST woj. wielkopolskiego) pokazuje, iż dominują w nich 

cele związane z realizacją zadań publicznych (wykres poniżej). Natomiast na poziomie 

województwa (wojewódzki program współpracy)dominuje wątek zwiększenia potencjału organizacji 

pozarządowych oraz angażowania obywateli w inicjatywy. W niektórych strategiach oraz w 

programach współpracy wskazywane są mniej lub bardziej konkretne zadania publiczne,w których 

realizacji partycypować mają organizacje pozarządowe.  
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Wykres 27. Cele główne i szczegółowe gminnych i powiatowych Programów współpracy 

 

Źródło: Przejawy obywatelskości… 

Konkretne działania, jakie raport „Przejawy obywatelskości…” wymienia jako działania 

podejmowane przez samorządy, to: 

 konsultowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (80% JST), zarówno 

w formach aktywnych (spotkania) jak i pasywnych (zbieranie uwag pisemnych),  

 zlecanie zadań publicznych organizacjom – 83% JST; dominują zdania z zakresu: 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (94% gmin i 97% powiatów), kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (43% gmin i 87% powiatów), pomoc 

społeczna (38% gmin i 58% powiatów) oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (36% gmin 

i 55% powiatów),  

 udzielenie pożyczek, gwarancji lub poręczeń organizacjom pozarządowym lub innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (4% JST), 

 konsultacje społeczne,  

 realizacja inicjatywy lokalnej422 (2% JST), 

 współpraca pozafinansowa (73%) polegająca na: wsparciu lokalowym, wzajemnym 

informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich 

zharmonizowania, umowy partnerstwa, informowania organizacji pozarządowych o źródłach 

uzyskiwania pozabudżetowych środków finansowanych na przykład z funduszy Unii 

Europejskiej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, pomoc w zakładaniu organizacji 

pozarządowych, tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych, pomoc 

administracyjną, patronaty oraz publikacje informacji dotyczących organizacji 

                                                 

 

 
422 W rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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pozarządowych na stronach urzędów, współpraca w sferze programowej, planowania 

oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć,  

 działanie rad pożytku publicznego: na poziomie regionu (Wielkopolska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego), powiatu (4 rady – 11% powiatów) oraz gminy (7 gmin – 3%),  

 wydzielenie jednostki organizacyjnej, której celem jest działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych (7 JST),  

 wolontariat w JST (10% JST oraz Urząd Wojewódzki - program „Wolontariat 

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”),  

 

Nowe zadania 

Zadania dla podmiotów i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej precyzyjnie określa 

RPRES. Ich zakres obejmuje zwiększenie koordynacji i współpracy pomiędzy różnymi typami 

podmiotów, większe zaangażowanie JST w działania wspierające ekonomię społeczną, lepszy 

system wsparcia dla ES oraz położenie nacisku na działania integracyjne i zatrudnieniowe.   

2.3. Konkluzje cząstkowe 

Wskaźniki GUS, wyniki innych badań oraz badań przeprowadzonych na potrzeby raportu „Przejawy 

obywatelskości…” pokazują, że Wielkopolanie preferują zorganizowane formy aktywności 

społecznej (fundacje, stowarzyszenia, kluby itp.).  

Samorząd lokalny ma kluczową rolę zarówno w sferze stymulowania aktywności (konsultacje 

społeczne, domy kultury, biblioteki), jak i jej hamowania (niechęć do współpracy z NGO).   

Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa) oraz powiązanie aktywności obywatelskiej 

z wiekiem (zwiększona po 50 r.ż) są czynnikiem sprzyjającym wzrostowi poziomu aktywności 

obywatelskiej w dłuższej perspektywie czasowej.  

Wzrost aktywności obywateli oraz NGO uwarunkowany jest rozwojem infrastruktury wsparcia 

np. centrów wolontariatu, organizacji parasolowych, inkubatorów NGO.  

2.4. Propozycje rekomendacji cząstkowych 

Należy wspierać działania zorganizowane i sformalizowane. Znaczenia nabierają w tym kontekście 

szczególnie środki, jakie organizacje mogą przeznaczyć na rozwój swojego potencjału 

instytucjonalnego, a nie tylko na działania projektowe.  

Samorządy powinny świadomie wspierać aktywność obywatelską, bowiem postawa samorządu 

lokalnego przyczynia się w sposób istotny do zwiększenia obywatelskiego zaangażowania. Może się 

to odbywać poprzez:„tworzenie w wymiarze lokalnym i regionalnym wirtualnych i rzeczywistych 

przestrzeni do spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi 

i organizacjami pozarządowymi czy szerzej obywatelami, a także przedsiębiorcami. (…) 

Te przestrzenie powinny być tworzone w formie bieżących kontaktów w Internecie (np. platforma 

internetowa), ale także cyklicznych spotkań czy forów pozwalających na bezpośredni kontakt 

uczestników. Być może w takiej roli dałoby się wykorzystać powstające coraz częściej rady 

działalności pożytku publicznego.”423. 

Należy opracować atrakcyjne dla nich formy angażowania osób 50+ w działalność obywatelską 

                                                 

 

 
423Przejawy obywatelskości… 
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(np. przedsiębiorczość społeczna czy łącznie wolontariatu z jakąś rekompensatą za poświęcony 

czas, w formie na przykład stypendium).  

Należy podjąć systematyczne działania na rzecz budowy infrastruktury wsparcia NGO i aktywności 

obywatelskiej.  

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

13. Jaki jest obecnie poziom 
aktywności obywatelskiej 

mieszkańców regionu w 
instytucjach społeczeństwa 

obywatelskiego? Jakie są tego 
rezultaty dla rozwoju regionu?  

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B) 
 Panel ekspertów  

13a. Jakie są nowe formy 
instytucjonalne i 
pozainstytucjonalne rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (internet) 
 Metoda sondażu diagnostycznego  
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B) 
 Panel ekspertów  

14. Jaki jest poziom aktywności 
mieszkańców regionu na 
płaszczyźnie ekonomii 
społecznej, zwłaszcza w 
zakresie przedsiębiorczości 

społecznej? Jakie są rezultaty 
zaangażowania się 

mieszkańców Wielkopolski w 
działania związane z ekonomia 
społeczną, służące rozwojowi 
regionu? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (system monitoringu 
ekonomii społecznej) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku  

 

14b. Jak ocenić można obecny 
poziom zainteresowania ideą 
ekonomii społecznej oraz jakie 
czynniki i uwarunkowania mają 
tutaj znaczenie? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (system monitoringu 
ekonomii społecznej) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B) 
 Panel ekspertów  

15. Jakie aktualnie grupy 
społeczne w regionie 
korzystają z działań 
podejmowanych na 

płaszczyźnie ekonomii 
społecznej? Jaki jest ich zakres 
(liczebność, struktura, rodzaj 

oferty, z której korzystają)? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (system monitoringu 
ekonomii społecznej) 

 

 

 

16. Jakie aktualne problemy 
mieszkańców regionu mogłyby 

zostać rozwiązane poprzez 
rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego z 
uwzględnieniem potencjału i 
zdiagnozowanych barier 
rozwoju? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 

 Panel ekspertów  
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17. Jakie aktualne problemy 
mieszkańców regionu mogłyby 
zostać rozwiązane poprzez 
działania na płaszczyźnie 

ekonomii społecznej? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 

 Panel ekspertów  

17a. Jakie można wskazać 
bariery hamujące  rozwój 
instytucji ekonomii społecznej 
oraz sposoby ich 
przezwyciężenia? 

 
Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji) 

17b. Jakie można wskazać 
nowe formy rozwoju ekonomii 
społecznej (m.in. na podstawie 
doświadczeń innych krajów)? 

 
Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (internet) 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 

D) 
 Panel ekspertów  

18. Jakie są uwarunkowania 
realizacji w Wielkopolsce celów 
Strategii Europa 2020 w 
zakresie stymulowania 

włączenia społecznego 
(rozwoju instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz rozwoju inicjatyw z 
zakresu ekonomii społecznej)? 
Co będzie wpływało i 

kształtowało na skalę zjawiska 
włączenia społecznego do 2020 
r.? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 

19. W jaki sposób i w jakim 
zakresie przemiany 
demograficzne wpływają i 

wpływać będą na procesy 
włączania społecznego do roku 
2020? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

20. Jaki jest potencjał regionu 
(strukturalny, społeczny, 

kulturowy) w kontekście 
aktywowania (aplikowania) 
różnych działań dotyczących 
włączenia społecznego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 

 Panel ekspertów 

21. Jakie działania są 
podejmowane w regionie przez 
administrację samorządową na 
szczeblu województwa, w celu 
stymulowania procesów 
włączenia społecznego (rozwój 

instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwój 
inicjatyw z zakresu ekonomii 
społecznej)? Czy te działania są 
wystarczające? (ocena 
skuteczności i efektywności 
dotychczasowych 

instytucjonalnych form 
sprzyjających włączeniu 
społecznemu) Dlaczego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 
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27. 22. Jakie działania są 
podejmowane w regionie 
przez administrację 
samorządowąw celu 

stymulowania procesów 
włączenia społecznego 
(rozwój instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej)?Jak 

to wygląda na poziomie 
gmin, powiatów i 
podregionów? Czy te 
działania są wystarczające? 
(ocena skuteczności i 

efektywności 
dotychczasowych 

instytucjonalnych form 
sprzyjających włączeniu 
społecznemu)  Dlaczego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 

 

22a. Czy działania 
podejmowane przez JST na 

poziomie gminy i powiatu są 
skoordynowane z działania 
podejmowanymi na poziomie 
wojewódzkim? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 Metoda sondażu diagnostycznego 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, D) 

23. Jakie działania są 
podejmowane w regionie przez 
instytucje tzw. „trzeciego 
sektora”, w celu stymulowania 
procesów włączenia 

społecznego (rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, 

rozwój inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej)? Czy te 
działania są wystarczające? 
(ocena skuteczności i 
efektywności dotychczasowych 
instytucjonalnych form 

sprzyjających włączeniu 
społecznemu) Dlaczego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (poszerzenie zakresu 
zaprezentowanych informacji na podstawie tych 
samych źródeł) 

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 

D) 
 Studia przypadków 
  

23a. Jakie można wskazać 
sposoby wspierania 
pozainstytucjonalnych form 
społeczeństwa obywatelskiego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Analiza danych zastanych (internet) 
 Metoda sondażu diagnostycznego 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 

24. Jakie nowe zadania 

powinny realizować podmioty i 

instytucje aktywujące i 
stwarzające warunki dla 
rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego - bezpośrednio 
lub pośrednio – aby lepiej 
odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców Wielkopolski i 

osiągnąć cele wyznaczone 
przez Strategię Europa 2020?  

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 

D) 
 Panel ekspertów 
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25. Jakie nowe zadania 
powinny realizować podmioty i 
instytucje działające w 
sektorze ekonomii społecznej, 

aby lepiej odpowiadać na 
potrzeby mieszkańców 
Wielkopolski i osiągać cele 
wyznaczone w tym zakresie 
przez Strategię Europa 2020? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Metoda sondażu diagnostycznego 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 

D) 
 Panel ekspertów 

 

26. Jakie typy instytucji 

działających na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej powinny 
być wspierane, ponieważ robią 
(lub mogą robić) to 

najskuteczniej w odniesieniu do 

potrzeb mieszkańców regionu 
oraz wyzwań systemowych 
województwa? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, 
D) 

Panel ekspertów 
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Moduł 3. Rola samorządu województwa w 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz 
stymulowaniu włączenia społecznego w perspektywie 
2014 – 2020 

3.1. Problemy badawcze 

28. Jakie są aktualne formy współpracy samorządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego 

różnych szczebli w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania warunków sprzyjających 

włączeniu społecznemu? 

29. Gdzie i jakie występują w regionie obszary problemowe, wymagają szczególnych interwencji Samorządu 

Województwa lub/i innych instytucji w zakresie  

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

 i wspierania/stymulowania aktywności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (rozwoju 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

30. Jakie grupy docelowe i jakie typy potencjalnych beneficjentów występują na poszczególnych obszarach 

problemowych? Jakie są ich potrzeby? 

31. Które z grup społecznych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny zostać uznane 

przez samorząd województwa, w latach 2014-2020, za kluczowe dla polityki przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu? Dlaczego? Które ich problemy oraz potrzeby wymagają najbardziej pilnego rozwiązania lub/i 

zaspokojenia z punktu widzenia celów rozwoju regionu wyznaczonych w SRWW oraz celów Strategii Europa 

2020? 

32. Jakie są obecne bariery i stymulatory rozwiązywania przez samorząd województwa problemów w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i stwarzania możliwości dla włączenia 

społecznego? Jakie bariery i stymulatory mogą wystąpić w perspektywie finansowej 2014 – 2020? Jak 

przeciwdziałać barierom zidentyfikowanym w modułach 1 i 2? 

33. Jakie, w związku z tym,  działania należałoby uznać za priorytetowe dla samorządu województwa? W jaki 

sposób samorząd województwa, powinien wpływać w latach 2014 – 2020 na: 

a. ograniczenie aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałanie poszerzaniu się wykluczenia społecznego,  

c. rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwój inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzanie zainteresowania grup docelowych 

ofertą instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

34. W jakich branżach wskazane byłoby wspieranie podmiotów i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

podmiotów ekonomii społecznej z punktu widzenia przewidywanych wyzwań 

demograficznych/gospodarczych/środowiskowych stojących przed województwem wielkopolskim? 

35. Na czym powinno polegać partnerstwo samorządu województwa z podmiotami i instytucjami w regionie w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i tworzenia warunków dla włączenia 

społecznego w rozwój? Jakie źródła i sposoby finansowania realizacji tych celów należy przewidzieć w 

budżecie województwa w latach 2014 – 2020? 

36. W jaki sposób i w jakim zakresie fundusze europejskie mogą, w perspektywie 2014 – 2020,   potencjalnie 

wpłynąć na stymulowanie działań i uzyskanie pożądanych efektów w zakresie rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu? 
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3.2. Wyniki badania 

Samorząd wojewódzki współpracuje z interesariuszami społecznymi celem jak najpełniejszej 

realizacji SRWW oraz Strategii Europa 2020, które mają przyczynić się do przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz do wspierania/stymulowania aktywności społecznej i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Do tego celu wykorzystuje przepisy odpowiednich Ustaw, które 

umożliwiają mu współpracę z różnymi partnerami, prowadzi diagnozy, definiuje cele i wdraża 

odpowiednie polityki. 

Aktualne formy współpracy samorządu województwa z jednostkami samorządu 

terytorialnego różnych szczebli w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania 

warunków sprzyjających włączeniu społecznemu regulowane są przez przepisy następujących 

ustaw: 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. Nr 142, poz. 1590, 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, 

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 

roku, Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.) 

Specyficzne formy współpracy regulowane są przez: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 

roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania 

statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307); 

 Ustawę z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu 

terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. 

Nr 91, poz. 1009). 

Ustawa z dnia 5 Czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wymienia formy współpracy 

samorządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, które mogą być 

stosowane w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i stwarzania warunków sprzyjających 

włączeniu społecznemu: 

- porozumienia w sprawie powierzenia zadań publicznych (art.8 ust. 2):„Województwo może 

zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych”. 

- pomoc, w tym pomoc finansowa (art. 8a):„Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. 

- stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami (art. 8b):„Województwa mogą tworzyć 

stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami”. 

Innym specyficznym zapisem regulującym współpracę pomiędzy samorządem różnych szczebli jest 

art. 18 ust. 19 lit. e) ww. ustawy. Daje on województwom kompetencje do podejmowania uchwał 

„w sprawach majątkowych województwa dotyczących m. in. tworzenia spółek prawa handlowego 

lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także 

obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji”. Możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych 

przez samorząd województwa daje również art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).  
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Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnej literatury i aktów prawnych wynika, 

że najczęściej stosowaną formą współpracy jest przekazywanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (np. dotacje celowe). Odbywa się 

to na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podpisywane są specjalne umowy 

pomiędzy partnerami, regulujące wzajemne relacje współpracy. Inna często stosowaną formą jest 

powierzanie zadań publicznych w ramach porozumienia.  

Największymi problemami społecznymi, zdiagnozowanymi w 2011r. w województwie było ubóstwo, 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność424. Pomoc społeczną 

najczęściej otrzymywały osoby poniżej 18 roku życia (wysoki wynik motywowany jest 

intensywnymi programami dożywiania dzieci i młodzieży). Drugą grupą są kobiety w wieku 65+. 

Powyższe wyniki znajdują swoje przełożenie na obszary i grupy priorytetowego wsparcia. 

Wojewódzkie dokumenty strategiczne w ramach przeprowadzonej diagnozy społeczno-

gospodarczej definiują obszary priorytetowe i grupy docelowe dla dalszego rozwoju społeczno-

obywatelskiego województwa. Z przeprowadzonych w ramach strategii analiz wynika, że grupami 

docelowymi, zidentyfikowanymi jako strategiczne w polityce społecznej województwa, są: 

1. dzieci i młodzież, 

2. seniorzy, 

3. osoby z ograniczeniem sprawności, 

4. oraz osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego.Na poziomie badań ogólnopolskich 

dookreślono tę grupę jako osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym: osoby 

długotrwale bezrobotne, bezdomne, żyjące w ubóstwie, czyli środowiska dotknięte 

deprywacją głównie w zakresie warunków materialnych425.  

Za priorytetowe, strategiczne w polityce społecznej województwa uznanokierunki: 

1. rodzina i jej funkcjonowanie (prymat rodziny w budowaniu pomyślności jednostkowej 

i zbiorowej),  

2. praca i dochód (podstawa godnego życia człowieka),  

3. dzieci i młodzież (prymat spraw młodego pokolenia w życiu społeczeństwa i państwa), 

4. seniorzy (solidarność międzypokoleniowa, podmiotowość najstarszego pokolenia),  

5. osoby z ograniczeniem sprawności (podmiotowość osoby, prawa obywatelskiej, 

integracja i normalizacja),  

6. zdrowie (potencjał gospodarki oraz struktur społecznych i jednostek);  

7. edukacja (podstawa równego startu i pozycji społecznej jednostki);  

8. rekreacja i wypoczynek (rozwój osobniczy iregeneracja zasobów siły roboczej);  

9. problemy społeczne - programy adresowane: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, 

długotrwała choroba, bezradność, pomoc dla powracających z zakładu karnego, uchodźcy, 

repatrianci itp. (zasada solidaryzmu wobec jednostek i grup w potrzebie);  

10. rozwój infrastruktury społecznej (dostępność)426. 

 

                                                 

 

 
424Ocena zasobów pomocy społecznej woj. wielkopolskiego za 2011r., str. 14 
425 A. Jasińska-Kania i S. Łodziński, Wykluczenie.....,[w:] Wykluczeni. Wymiar społecznym materialny i etniczny, red. M. Jarosz, 

s. 267 
426 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2010, s.160 
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Województwo wielkopolskie jest silnie zróżnicowane pod względem wielkości i rozprzestrzenienia 

wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego – przedstawia obraz „mozaikowy”427. W opinii 

ekspertów przygotowujących „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 

roku.Zróżnicowania wewnątrzregionalne województwa wielkopolskiego” fakt ten „nie daje podstaw 

do grupowania obszarów regionu pod względem cech wzajemnie związanych, zarówno na poziomie 

podregionów, jak też na poziomie niższym”428. Eksperci zauważają, że „jedynie Poznań i powiat 

poznański wyróżniają się korzystnie na tle całego regionu”.  

Pozytywne elementy w każdym z aspektów analizy wykluczenia i aktywności społecznej są 

stymulatorami rozwiązywania przez samorząd województwa problemów w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stwarzania możliwości dla włączenia społecznego. 

Takie właśnie cechy otoczenia mieszkańców województwa, związane z dobrą ogólną sytuacją 

gospodarczą województwa, z wartościowymi/ korzystnymi aspektami zjawisk społeczno-

gospodarczych mobilizują i ułatwiają walkę z wykluczeniem społecznym i aktywizowanie 

społeczeństwa.  

Barierami uczestnictwa w społeczeństwie, zdefiniowanymi naukowo, z którymi musi zmierzyć się 

aktywna polityka społeczna jest:  

1. mieszkanie na wsi; 

2. wykształcenie własne poniżej średniego; 

3. wykształcenie ojca - podstawowe lub niższe; 

4. ubóstwo; 

5. wiek 50+ lat; 

6. inwalidztwo; 

7. samotność; 

8. uzależnienie (alkohol, narkotyki); 

9. konflikt z prawem; 

10. bycie dyskryminowanym; 

11. bezrobocie429. 

Działania uznane za priorytetowe w dokumentach strategicznych województwa wpisują się zarówno 

w podstawowe kierunki krajowej polityki rozwoju w perspektywie roku 2020, jak również są zgodne 

z wytycznymi płynącymi z priorytetów strategicznych określanych na lata 2010-2020 na szczeblu 

instytucji Unii Europejskiej. Postanowiono tam, że szczególną wagę UE będzie przykładać 

do „promowania włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”, poprzez m.in.: „aktywną integrację; 

integrację społeczności marginalizowanych takich jak Romowie; zwalczanie dyskryminacji m.in. 

ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną; ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

oraz wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych”430. W kwestiach 

inwestycyjnych wspierane będą z EFRR „inwestycje w infrastrukturę społeczną (…), które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego (…) oraz „przejście z usług 

                                                 

 

 
427 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Zróżnicowania wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego s.10 
428 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, s.10 
429Szarfenberg R., Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - dwa podejścia empiryczne, prezentacja, Warszawa, 2011 
430http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Negocjacje_2014_2020/Negocjacje/Documents/EFS.pdf 
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instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych”431. Kierunki interwencji w zakresie 

polityki społecznej i aktywizacji obywateli w województwie realizują też wytyczne Strategii na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „EUROPA 

2020”,jak również wpisują się w postanowienia„Europejskiej platformy współpracyw zakresie walki 

z ubóstwemi wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej 

i terytorialnej”432. 

3.3. Konkluzje cząstkowe 

Analiza dostępnej literatury433 na temat współpracy pionowej w samorządzie terytorialnym pozwala 

wyciągnąć wnioski o jej niewielkiej skali i ograniczonych formach i zasięgu. Ograniczenie ich 

do wykorzystywanychw praktyce samorządu województwa, pomocy finansowej oraz powierzania 

zadań publicznych w ramach porozumieniapozwala przypuszczać, że nie są wykorzystywane 

wszystkie możliwości, jakie daje współpraca pionowa434.   

Analiza zdefiniowanych w strategicznych dokumentach obszarów problemowych w województwie, 

grup docelowych, wspieranych poprzez działania samorządu pozwala na wyciągniecie wniosku o ich 

kluczowym charakterze dla realizacji celów rozwoju regionu, określonych wSRWW oraz celów 

Strategii Europa 2020. Gros problemów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 

koncentruje się na kluczowych grupach społecznych: dzieciach i młodzieży,seniorach, osobach 

z ograniczeniem sprawności oraz osobach z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego.  

Grupy te powinny odgrywać kluczową rolę w polityce społecznej województwa, czy to ze względu 

na swoją zasadniczą funkcję w przyszłym rozwoju społeczno-gospodarczym (ograniczenie liczby 

uczniów przedwcześnie kończących edukację i promocja wykształcenia wyższego mają służyć 

zapewnieniu wyższego poziomu zatrudnienia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy), czy też 

ze względu na zmiany demograficzne, z którymi w niedalekiej przyszłości będziemy musieli się 

zmierzyć (starzenie się społeczeństwa), czy wreszcie ograniczenie ubóstwa poprzez 

minimalizowanie nierówności (disparities) i unikanie nadmiernej polaryzacji. Wszystkie te aspekty, 

obecne w polityce UE wspierania walki z wykluczeniem społecznym na lata 2014-2020 (strategia 

Europa 2020), zostały już zaadresowane zarówno w aktualnej polityce samorządu województwa jak 

i w strategiach na nowy okres programowania. 

Warto również w procesie aktywizacji społeczeństwa promować dobre praktyki, znane z terenu 

województwa.435.  

Odnośnie aktywizowania obywateli – pierwsze działania prowadzone przez samorząd powinny 

wyraźnie wskazywać na wymierną korzyść dla obywatela, oraz na ich bezpośredni i szybki efekt. 

Tym sposobem zachęci się obywateli do dalszego angażowania się już w bardziej złożone 

inicjatywy436.  

Wybrane437 jako kluczowe dla rozwoju województwa grupy docelowe (dzieci i młodzież, seniorzy, 

osoby z ograniczeniem sprawności oraz osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego)i i przypisane 

do nich w „Strategii polityki społecznej” dziedziny interwencji438zgodne są z obszarami wspieranymi 

                                                 

 

 
431http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_pl.

pdf 
432 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0758:PL:NOT 
433 http://pri.dobrepraktyki.pl/index.php?akcja=pokaz&co=opisy&id_opisu=8 
434Potwierdzenie postawionej hipotezy badawczej wymaga przeprowadzenia przewidzianych badań terenowych. 
435 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2010, str.38 
436 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy...”, ibidem, s.51 
437Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020, Poznań 2010, s. 46 
438Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020, Poznań 2010, s. 50 
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)439 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR)440, zawartymi w projektach rozporządzeń w sprawie tych funduszy na lata 

2014-2020. Pozwoli to w nowej perspektywie finansowej sięgnąć również po europejskie źródła 

finansowania polityki społecznej. 

3.4. Propozycje rekomendacji cząstkowych 

Po analiziew ramach niniejszego badania przyczyn niewielkiej aktywności 

województwawe współpracy pionowej z jednostkami samorządu terytorialnego  należy określić i 

podjąć kroki w celu zmiany takiej sytuacji. 

Należy promować dobre praktyki współpracy pionowej i poziomej w województwie. 

Należy wspierać powierzanie (całościowe finansowanie) zadań publicznych NGO-som. 

 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień wyczerpania 
problemu 

badawczego 

Metody zbierania danych 

1. Jakie są aktualne formy 
współpracy samorządu województwa z 
jednostkami samorządu terytorialnego 
różnych szczebli w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i stwarzania 
warunków sprzyjających włączeniu 
społecznemu? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Analiza danych zastanych 
(poszerzona analiza uchwał IV 
kadencji) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: C) 

2. Gdzie i jakie występują w 
regionie obszary problemowe, wymagają 
szczególnych interwencji Samorządu 

Województwa lub/i innych instytucji w 
zakresie  

 przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu  

 i wspierania/stymulowania 
aktywności społecznej i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
(rozwoju instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz rozwoju 

inicjatyw z zakresu ekonomii 
społecznej)? 

 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego (obszary 
problemowe, grupy docelowe  w 
powiatach i gminach) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 

 

3. Jakie grupy docelowe i jakie typy 
potencjalnych beneficjentów występują 
na poszczególnych obszarach 

problemowych? Jakie są ich potrzeby?  

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego (obszary 
problemowe, grupy docelowe  w 
powiatach i gminach) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 

                                                 

 

 
439 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=pl 
440http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_pl.

pdf 
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4. Które z grup społecznych 
wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym powinny 
zostać uznane przez samorząd 
województwa, w latach 2014-2020, za 
kluczowe dla polityki przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu? Dlaczego? 
Które ich problemy oraz potrzeby 

wymagają najbardziej pilnego 
rozwiązania lub/i zaspokojenia z punktu 
widzenia celów rozwoju regionu 
wyznaczonych w SRWW oraz celów 
Strategii Europa 2020? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego (kluczowe 
obszary problemowe, 
najważniejsze grupy docelowe  
w powiatach i gminach) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 

(FGI: A, B, C, D) 

 

 

5. Jakie są obecne bariery i 

stymulatory rozwiązywania przez 
samorząd województwa problemów w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu oraz stymulowania i 
stwarzania możliwości dla włączenia 
społecznego? Jakie bariery i stymulatory 
mogą wystąpić w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020? Jak 
przeciwdziałać barierom 
zidentyfikowanym w modułach 1 i 2? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 

diagnostycznego (identyfikacja 
trudności w rozwiązywaniu 
problemów, poszukiwanie 
rozwiązań) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 

 Studia przypadku  

6. Jakie, w związku z tym,działania 
należałoby uznać za priorytetowe dla 

samorządu województwa? W jaki sposób 
samorząd województwa, powinien 
wpływać w latach 2014 – 2020 na: 

b. ograniczenie aktualnego 
poziomu wykluczenia społecznego, 

c. przeciwdziałanie poszerzaniu się 

wykluczenia społecznego,  

d. rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, 

e. rozwój inicjatyw w zakresie 
ekonomii społecznej i pobudzanie 
zainteresowania grup docelowych ofertą 
instytucji funkcjonujących w tym 

obszarze? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego 
(zidentyfikowane pilne  potrzeby 
wsparcia) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 

 Panel ekspertów  

 

33. W jakich branżach wskazane byłoby 
wspieranie podmiotów i instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, w 
tym podmiotów ekonomii społecznej 
z punktu widzenia przewidywanych 

wyzwań 
demograficznych/gospodarczych/śro

dowiskowych stojących przez 
województwem wielkopolskim? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego 
(zidentyfikowane pilne  potrzeby 
wsparcia) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 

 Panel ekspertów 

34. Na czym powinno polegać 
partnerstwo samorządu 

województwa z podmiotami i 
instytucjami w regionie w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu oraz stymulowania i 
tworzenia warunków dla włączenia 
społecznego w rozwój? Jakie źródła i 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego 
(zidentyfikowane pilne  potrzeby 
wsparcia) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 
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sposoby finansowania realizacji tych 
celów należy przewidzieć w budżecie 

województwa w latach 2014 – 2020? 

 

35. W jaki sposób i w jakim zakresie 
fundusze europejskie mogą, w 
perspektywie 2014 – 2020, 
potencjalnie wpłynąć na 

stymulowanie działań i uzyskanie 
pożądanych efektów w zakresie 
rozwoju sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga 
zastosowania następujących metod:  

 Metoda sondażu 
diagnostycznego 
(zidentyfikowane pilne  potrzeby 
wsparcia) 

 Zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI: A, B, C, D) 

 

 

Moduł 4. Cele i doświadczenia WRPO w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w 

regionie 

4.1. Problemy badawcze 

Rezultaty 

37. W jakim stopniu działania podejmowane przez WRPO służyły realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, 

celów Strategii Europa 2020 dotyczące rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

38. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji WRPO w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu 

procesów włączania społecznego w regionie? 

37a. Jaki jest stan zaawansowania realizacji WRPO? (Krótkie wprowadzenie) (pytanie dodatkowe) 

37b. Jak kształtują się wskaźniki produktu i rezultatu WRPO na tle ogólnych danych społeczno-ekonomicznych 

regionu? (pytanie dodatkowe) 

37c. Czy i w których obszarach tematycznych zw. z zakresem badania linia demarkacyjna ogranicza możliwości 

realizacji celów EU2020 przez WRPO? (pytanie dodatkowe) 

Trafność 

39. Jaka jest adekwatność celów WRPO, sformułowanych na poziomach: programu, priorytetów, rodzajów 

działań i typów projektów do potrzeb regionu związanych z celami Strategii Europa 2020 w zakresie 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

40. Które rodzaje działań i typy projektów WRPO w największym stopniu służą realizacji celów strategii Europa 

2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie: 

e. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

f. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

g. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

h. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą 

instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej441? 

41. Oszacować które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są zaspokajane, 

przez działania i typy projektów przyjęte w WRPO? Które z tych działań i typów projektów są adekwatne do 

                                                 

 

 
441 Wg wstępnych informacji uzyskanych w ROPS, w zasadzie te typy inicjatyw zostały już zidentyfikowane i wstępnie opisane 

w Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej – teraz trzeba to „przekuć” na zapisy operacyjne w programie. 
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zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które w najmniejszym? 

Spójność 

42. Jaka jest spójność celów WRPO, na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów z 

celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

43. Jaka jest spójność celów WRPO, na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań oraz typów 

projektów z celami strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

4.2. Wyniki badania 

Analiza działań WRPO na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013obejmuje okres od 1 stycznia 

2007 do 31 grudnia 2013 roku. Jest instrumentem realizującym działania prowadzące 

do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Wspólnoty. 

Cele programu realizowane będą poprzez następujące priorytety: 

I. Konkurencyjność przedsiębiorstw, 

II. Infrastruktura komunikacyjna, 

III. Środowisko przyrodnicze, 

IV. Rewitalizacja obszarów problemowych, 

V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 

VI. Turystyka i środowisko kulturowe, 

VII. Pomoc techniczna. 

Działania na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego, zgodnie z przyjętą w badaniu definicją, 

realizowane są w ramach następujących priorytetów i działań WRPO: 

 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna (nie wszystkie cele priorytetu dotyczą 

przeciwdziałania wykluczeniu i sprzyjaniu włączeniu społecznemu - tutaj polem interwencji 

związanym z obszarem wykluczenia cyfrowego będzie infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego (Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego442); 

pozostałe typy interwencji, tj. w zakresie transportu i komunikacji nie spełniają definicji 

włączenia społecznego przyjętego w badaniu). W ramach działania realizowane są trzy 

projekty, w tym dwa ukierunkowane na wsparcie szerokiej grupy odbiorców: mieszkańcy 

m. Poznań i powiatu poznańskiego (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna 

(PEKA)443 oraz ogół mieszkańców województwa (Budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej),  

 Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych (celem priorytetu jest restrukturyzacja 

obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia – cały priorytet realizuje działania 

ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu i sprzyjające włączeniu społecznemu, 

tj. działania: 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 4.2 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych),  

                                                 

 

 
442 Komisja Europejska decyzją z dnia 21 grudnia 2011 roku zatwierdziła zmiany wprowadzone w WRPO, m.in. przyznanie 

dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania na realizację nowego działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu 

szerokopasmowego, związanego z budową sieci światłowodowej na etapie tzw. „ostatniej mili”. Ogłoszono dwa nabory 

wniosków: pod koniec 2012 roku i w lutym 2013 r. Oba nabory zostały unieważnione ze względu na niewystarczającą 
weryfikację obszarów wsparcia (za co odpowiedzialność ponosi Urząd Komunikacji Elektronicznej). 
443 Jednym z podstawowych celów, uwzględnionych przy opracowywaniu koncepcji PEKA była stymulacja rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego i przeciwdziałanie tzw. wykluczeniu cyfrowemu przede wszystkim starszego pokolenia oraz populacji o niskich 

dochodach. 
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 Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (cel główny, jakim jest rozwój kapitału 

ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia jest 

realizowany przez następujące cele szczegółowe: dostosowanie systemu edukacji do 

potrzeb rynku pracy, poprawa standardów opieki medycznej, zmniejszenie poziomu 

zachorowalności na choroby społeczne, wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych 

w dostępie do infrastruktury społecznej, wzmocnienie infrastruktury sektora 

pozarządowego – cały priorytet realizuje działania ukierunkowane na przeciwdziałanie 

wykluczeniu i sprzyjające włączeniu społecznemu, tj. Działania: 5.1 Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego, 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego, 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

w województwie, 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej). Zakup 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m.in. specjalistycznych sprzętów dla szkół o profilu 

kształcenia praktycznego i ustawicznego) ułatwi młodzieży wejście na rynek pracy, dzięki 

zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych. 

Powyższe trzy priorytety realizują wszystkie 3 cele szczegółowe WRPO444: 

 Poprawa warunków inwestowania – poprzez realizację priorytetów II i IV. 

Inwestycje są najważniejszym elementem gospodarczego potencjału regionu. Tworzenie 

warunków do ich przyciągania to rozbudowa otoczenia biznesu wraz z mechanizmami 

kooperacji oraz poprawa stanu infrastruktury transportowej, informatycznej, środowiska 

i społecznej. Osiąganie tego celu jest możliwe w różnym stopniu przez wszystkie 

instrumenty realizowane w ramach programu. Wszystkie z nich, pośrednio 

lub bezpośrednio, cel ten będą realizować. 

 Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców – poprzez realizację priorytetów II, 

IV i V. 

Aktywność zawodowa ludności Wielkopolski należy dziś do najniższych w Unii Europejskiej. 

Jej niski poziom jest jedną z najważniejszych barier wzrostu konkurencyjności regionu. 

Wzrost w tym zakresie zależy przede wszystkim od stanu infrastruktury społecznej, 

a w tym edukacyjnej, skutkującej poprawą jakości zasobów ludzkich, także od rozwojem 

komunikacji zbiorowej, co skutkować powinno wzrostem mobilności przestrzennej 

mieszkańców. 

 Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu– poprzez realizację 

priorytetów II, IV i V. 

Dla sprostania wyzwaniom XXI wieku nie wystarczą dziś proste czynniki rozwoju. 

Niezbędna jest wartość dodana wynikająca z wiedzy i innowacji. Wielkopolska, jak wynika 

z diagnozy społeczno – gospodarczej, mimo dużego potencjału, nie należy w tym zakresie 

do czołówki liderów w kraju. Niskie nakłady na tę sferę i mało efektywne mechanizmy ich 

wykorzystania powodują, iż regiony, dla których wiedza i innowacje nie są jednymi z celów 

głównych, przegrywają konkurencję z innymi regionami. 

 

Wspierane grupy 

Zgodnie z przyjętą definicją włączenia społecznego wyszczególniono trzy typy działań oraz grupy 

docelowe: 

                                                 

 

 
444 Na podstawie WRPO: Opis relacji między celami szczegółowymi programu a jego priorytetami.  
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 Działania skierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – grupą docelową tego 

typu działań będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. bezrobotni, 

 Działania skierowane na rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego - grupą docelową 

tego typu działań będą podmioty III sektora, 

 Działania skierowane na rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej - grupą docelową 

tego typu działań będą podmioty ekonomii społecznej. 

Ze względu na charakter WRPO grupy docelowe nie są wspierane przez projekty WRPO w sposób 

bezpośredni. Poniższa tabela prezentuje typy odbiorców bezpośrednich i pośrednich poszczególnych 

działań WRPO ukierunkowanych na pośrednie wspieranie włączenia społecznego. 

Tabela 29. Typy odbiorców bezpośrednich i pośrednich poszczególnych działań WRPO 

 Beneficjenci wsparcia* Grupy docelowe zgodnie z 

definicja włączenia 

społecznego 

2.7 Infrastruktura 

społeczeństwa 

informacyjnego 

JST (m. Poznań) 

Duże przedsiębiorstwo  

Policja 

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem 

cyfrowym) – w ramach projektu 

Budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej oraz Poznańska 

Elektroniczna Karta Aglomeracyjna 

(PEKA) 

4.1 Rewitalizacja obszarów 

miejskich 

Inicjatywa JESSICA Mieszkańcy obszarów 

rewitalizowanych (osoby zagrożone 

wykluczeniem strukturalnym) 

4.2 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych i 

powojskowych 

JST 

Szkoły 

Przedsiębiorstwa 

Kościół katolicki 

Mieszkańcy obszarów 

rewitalizowanych (osoby zagrożone 

wykluczeniem strukturalnym) 

5.1 Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego 

Uczelnie wyższe Studenci użytkujący infrastrukturę 

sfinansowaną z projektów (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem) 

5.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej, w tym 

kształcenia ustawicznego 

JST Uczniowie i mieszkańcy użytkujący 

infrastrukturę sfinansowaną z 

projektów (w tym osoby zagrożone 

wykluczeniem) 

5.3 Poprawa warunków 

funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia w 

województwie 

Publiczne i niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej 

Przedsiębiorstwa 

JST 

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem) 

5.4 Wzmocnienie pozostałej 

infrastruktury społecznej 

JST 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe  

Mieszkańcy województwa (w tym 

osoby zagrożone wykluczeniem) 

* na podstawie analizy bazy umów o dofinansowanie (KSI SIMIK), stan na dzień 31 marca 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza realizowanych projektów pokazuje, iż w niewielkim stopniu beneficjentami wsparciabyły 

organizacje pozarządowe (np. projekt pt. Centrum POŁUDNIOWA – modernizacja budynku przy 

ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
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niepełnosprawnych) i podmiotów ekonomii społecznej (np. projekt pt. Budowa dwóch budynków 

w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej). 

 

Opis dotychczasowego wsparcia w ramach działań WRPO ukierunkowanych 

na wspieranie włączenia społecznego 

W ramach działań WRPO zakwalifikowanych jako te wspierające włączenie społeczne podpisano 

na dzień 31 marca 127 umów o dofinansowanie na projekty o łącznej wartości ponad 1 602 mln 

zł. Większość projektów realizowana jest na obszarach miejskich; tam też skierowanych jest prawie 

70% środków.  

Tabela 30. Liczba i wartość projektów realizowanych na obszarach miejskich i wiejskich 

  Obszar miejski Obszary wiejskie 

  Liczba 
projektów 

Wartość projektów Liczba 
projektów 

Wartość projektów 

Działanie 2.7 2 57 794 143,43 1 407 110 196,40 

Działanie 4.1 1 257 567 000,00 0 0,00 

Działanie 4.2 6 123 057 882,77 1 4 767 070,52 

Działanie 5.1 10 341 734 949,48 0 0,00 

Działanie 5.2 10 26 626 625,04 16 50 423 242,86 

Działanie 5.3 64 291 169 120,40 2 10 182 953,72 

Działanie 5.4 9 17 690 422,44 5 14 401 492,49 

Ogółem 102 1 115 640 143,56 25 486 884 955,99 

Źródło: KSI SIMIK, stan na dzień 31 marca 2013 r. 

 

Spójność działań WRPO na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

Cel główny WRPO wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. W dokumencie tym 

nakreślono wizję regionu, zgodnie z którą w perspektywie 2020 roku, Wielkopolska ma być 

regionem zintegrowanym i konkurencyjnym.  

SRWW określa cele: generalny, który jest realizowany przez cele strategiczne i operacyjne 

tworzące spójny i komplementarny system. Określone zostały również cele horyzontalne, które 

uwzględniają kwestie wdrażane we wszystkich dziedzinach (np. zrównoważony rozwój, 

społeczeństwo informacyjne, innowacje) (Schemat 2). 

Działania WRPO na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego realizują następujące cele 

SRWW: 

 Poprzez Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego realizowany jest Cel 

SRWW horyzontalny 3 Społeczeństwo informacyjne oraz na poziomie celów operacyjnych – 

cel 1.3 Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego, 

 Poprzez Priorytet IV WRPO Rewitalizacja obszarów problemowych realizowany jest Cel 

operacyjny 1.7 Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych, Cel 

operacyjny 1.8 Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym 

(w ramach celu strategicznego 1 Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu), 

 Poprzez Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego realizowany jest Cel operacyjny 

3.1 Ograniczanie barier w dostępnie do edukacji, Cel operacyjny 4.1 Poprawa sytuacji 
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demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców, Cel operacyjny 4.3 Rozwój usług 

socjalnych, Cel operacyjny 4.5 Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeni społecznych. 

 

Schemat 2. Cele Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Spójność celów WRPO z celami Strategii Europa 2020 w zakresie działań na rzecz 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Analiza celów Strategii Europa 2020 pokazuje, iż działania na rzecz rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia 

społecznego zawarte są przede wszystkim w projektach związanych z dwoma priorytetami 

Strategii, tj.: 

Cel generalny:

Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności 
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego 

rozwoju

Cel strategiczny 1

Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu

Cel strategiczny 2

Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami

Cel strategiczny 3

Lepsze zarządzanie energią

Cel strategiczny 4

Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych 
ośrodków wzrostu w województwie

Cel strategiczny 5

Zwiększenie spójności województwa 

Cel strategiczny 6

Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu

Cel strategiczny 7

Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia

Cel strategiczny 8

Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych 
województwa

Cel strategiczny 9

Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne

Cele operacyjne
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 Priorytet ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU, realizowany dzięki projektom 

przewodnim: „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Europejski 

program walki z ubóstwem”; 

 Priorytet INTELIGENTNY ROZWÓJ, realizowany dzięki projektom przewodnim: „Młodzież 

w drodze” oraz „Europejska agenda cyfrowa”. 

W ramach WRPO na kategorie interwencji, które wpisują się w cele Strategii Europa 2020 przypada 

1 230 194 532 euro ze środków EFRR (tj. 92,3% wszystkich środków EFRR w WRPO)445. 

Poniżej przedstawiono działania WRPO i ich cele spójne z ww. inicjatywami flagowymi, 

które wspierają działania na rzecz włączenia społecznego. 

 

Schemat 3. Działania WRPO i ich cele spójne z inicjatywami flagowymi 

Strategia Europa 2020 

Europejski program walki 

z ubóstwem  

 

CEL: Zapewnienie spójności 
społecznej i terytorialnej, tak 

aby korzyści płynące ze 
wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia były szeroko 
dostępne, a osoby ubogie i 

wykluczone społecznie mogły 
żyć godnie i aktywnie 
uczestniczyć w życiu 

społecznym 

 

 Działanie WRPO 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 

 CEL: Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego 
ponadlokalnych i lokalnych ośrodków rozwoju poprzez 
rewitalizację obszarów problemowych w miastach i 
dostosowanie ich do wymogów współczesności oraz nadanie 
nowych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym 
obszarom miejskim i rewitalizacja tych obszarów dla 
zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 
oraz poprawy warunków życia mieszkańców. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 61 

 Działanie WRPO 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

 CEL: Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej 
oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na 
obszarach poprzemysłowych i powojskowych związane z 
nadaniem im nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, 
społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, 
kulturalnych lub turystycznych. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 61 

 Działanie WRPO 5.3 Poprawa warunków 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 
województwie 

 CEL: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie 
wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług 
medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług 
świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 76 

 Działanie WRPO 5.4 Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 

 CEL: Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb 
oraz warunków występujących w województwie 
wielkopolskim. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 79 

 

                                                 

 

 
445 Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO na lata 2007-2013 za 2011 rok.  
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Strategia Europa 2020 

Młodzież w drodze 

 

CEL: Poprawa wyników 
systemów kształcenia oraz 

podniesienie atrakcyjności 
europejskiego szkolnictwa 

wyższego na arenie 
międzynarodowej 

 Działanie WRPO 5.1 Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego 

 CEL: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia 
na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i 
przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu 
konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu 
warunków do wzrostu zatrudnienia. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 75 

 Działanie WRPO 5.2 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 

 CEL: Poprawa warunków kształcenia, unowocześnienie i 
wzbogacenie bazy regionalnych placówek oświatowych na 
poziomie podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym, a także kształcenia ustawicznego oraz 
wyrównanie szans w dostępie do edukacji podstawowej i 
średniej uczniów z terenów wiejskich. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 75 

 

 

 

 

 

Strategia Europa 2020 

Europejska agenda 

cyfrowa  

 

CEL: Upowszechnienie 
szybkiego Internetu oraz 

umożliwienie gospodarstwom 
domowym i 

przedsiębiorstwom czerpanie 
korzyści z jednolitego rynku 

cyfrowego 

 Działanie WRPO 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

CEL: Przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój 
rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania 
innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i 
Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej 
infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego 
powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi 
systemami informatycznymi. 

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH: 10, 13 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

WRPO na lata 2007-2013 realizuje cele strategii UE 2020, mimo że okres tworzenia WRPO 

przypadał na okres obowiązywania Strategii Lizbońskiej. Ujęcie dodatkowych obszarów wsparcia 

w Strategii EU 2020 spowodowało, że alokacja WRPO na jej realizację w stosunku do Strategii 

Lizbońskiej wzrosła. W realizację strategii wpisuje się większość kategorii interwencji zawartych 

w WRPO, z wyłączeniem turystyki (57), kultury (58-59) oraz pomocy technicznej (85-86). 

 

Wpływ linii demarkacyjnej na możliwości realizacji EU2020 przez WRPO 

Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów 

miejsce (Program ) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków 

różnych funduszy UE. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie 

programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria 

demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą się do zasięgu 
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terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju 

beneficjenta446. 

W obszarach wspieranych przez WRPO istotnych dla przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania 

włączenia społecznego nie wprowadzono istotnych podziałów przedmiotu wsparcia, które mogłoby 

ograniczać wpływ WRPO na osiąganie celów strategii Europa 2020. Należy jedynie zauważyć, iż 

duże programy krajowe stanowią narzędzie realizacji kluczowych ponad-wojewódzkich projektów 

w zakresie infrastruktury, gospodarki, czy sfery nauki. Powoduje to, że w zasadzie wszystkie 

priorytety Strategii Europa 2020 mogą być realizowane przez projekty WRPO jedynie w pośrednim 

stopniu, bowiem są to lokalne, regionalne interwencje o stosunkowo niewielkiej skali. 

W obszarze społeczeństwa informacyjnego linia demarkacyjna wyznacza podział między 

interwencjami, które mogą być wdrażane w ramach RPO oraz PO IG (znaczenie ma zasięg 

oddziaływania projektu, tj. w przypadku RPO może to być poziom regionalny, ponadlokalny 

i lokalny, a PO IG charakter ogólnokrajowy lub ponadregionalny, tj. niezależnie od miejsca 

lokalizacji projektu ich efekty są dostępne co najmniej dla więcej niż 1 województwa. W ramach PO 

IG możliwe jest także finasowanie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”447. 

W obszarze infrastruktury zdrowotnej demarkacja RPO z PO IiŚ przebiega w oparciu o organ 

założycielski, tj. w ramach RPO mogą być wspierane ośrodki zdrowia o znaczeniu lokalnym 

i regionalnym, a z PO IiŚ o znaczeniu ponadregionalnym (dla których organami założycielskimi są: 

minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna 

uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych). 

W przypadku infrastruktury szkolnictwa wyższego nie zostały wprowadzone ograniczenia kwotowe 

dla projektów, natomiast ze środków RPO nie jest możliwe finansowanie projektów, które są 

współfinansowane z PO IiŚ. 

W obszarze rekultywacji terenów zdegradowanych wprowadzono ograniczenia kwotowe (projekty 

do 20 mln zł w ramach RPO, a powyżej – w ramach PO IiŚ). 

 

Realizowane typy interwencji 

Cele Europa 2020 związane z działaniami na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego są realizowane 

przez następujące typy projektów (kategorie interwencji): 

 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 

 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja 

itp.) 

 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną 

 75 Infrastruktura systemu oświaty 

 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 79 Pozostała infrastruktura społeczna. 

                                                 

 

 
446 MRR; http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx (data 

dostępu: 23.04.2013) 
447 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 

Rybackiej z dnia 10 stycznia 2013 r. 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx
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Poniżej przedstawiono indykatywny podział zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy 

w WRPO na lata 2007-2013 (w euro) dla tych kategorii interwencji. Najwięcej środków, bo prawie 

9% całej alokacji WRPO przeznaczono na realizację projektów związanych z rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego (9,45% alokacji WRPO) oraz inwestycjami w infrastrukturę 

społeczną (9,1%).  

Tabela 31. Indykatywny podział zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w WRPO na 

lata 2007-2013 (w euro) według kategorii realizujących cele Europa 2020 zw. z włączeniem 

społecznym 

Kod 

interwencji 

Kategoria interwencji Środki EFRR (w 

euro) 

Udział % w 

WRPO 

Społeczeństwo informacyjne 125958560 9,45% 

10 
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci 

szerokopasmowe) 
118 720 654 8,91% 

13 
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-

administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 
7 237 906 0,54% 

Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich 54 060 000 4,06% 

61 
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich i wiejskich  
54 060 000 4,06% 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną 121 284 097 9,10% 

75 Infrastruktura systemu oświaty 62 804 097 4,71% 

76 Infrastruktura ochrony zdrowia 52 620 000 3,95% 

79 Pozostała infrastruktura społeczna 5 860 000 0,44% 

SUMA  301 302 657 22,61% 

Źródło: WRPO po zmianach z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 

Na dzień 31 marca 2013 roku zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO wg kategorii 

interwencji przedstawiały się następująco: 

Tabela 32. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO wg kategorii interwencji zw. 

Ze wsparciem włączenia społecznego 

  Liczba 
projektów 

Wartość projektów % 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w 
tym sieci szerokopasmowe) 

2 421 657 505,33 26% 

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-
zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-
integracja itp.) 

1 43 246 834,50 3% 

61 Zintegrowane projekty na rzecz 
rewitalizacji obszarów miejskich i 
wiejskich 

8 385 391 953,29 24% 

75 Infrastruktura systemu oświaty 36 418 784 817,38 26% 

76 Infrastruktura ochrony zdrowia 66 301 352 074,12 19% 

79 Pozostała infrastruktura społeczna 14 32 091 914,93 2% 

SUMA 127 1 602 525 099,55 100% 

Źródło: KSI SIMIK stan na dzień 31 marca 2013 r.  
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W największym stopniu wsparcie skierowano na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

oraz infrastrukturę systemu oświaty. W niewiele mniejszym stopniu środki skierowano na obszary 

problemowe tj. na projekty w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich. Oznacza to, 

iż dotychczasowa realizacja WRPO ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie 

następujących potrzeb zidentyfikowanych w diagnozie województwa: 

 Brak dostatecznie rozwiniętej sieci szerokopasmowej współdziałającej 

ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi (poprzez realizację Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej), 

 Niewystarczające dostosowanie systemu edukacjido potrzeb rynku pracy (poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych w sektorze edukacji). 

Diagnoza wykazała, iż zarówno poziom, jak i dostęp do edukacji na obszarze województwa 

są zróżnicowane. Zróżnicowany jest też stan infrastruktury edukacyjnej na wszystkich 

poziomach kształcenia. Bez wyrównania różnic infrastrukturalnych nie można realizować 

spójnej polityki edukacyjnej, przede wszystkim tej, która realizowana będzie na terenie 

województwa przez fundusz społeczny.  

 Konieczność wsparcia wybranych obszarów, w których nagromadziło się najwięcej 

problemów lub ich potencjał jest niewłaściwy, bądź w niewystarczającym stopniu 

wykorzystany (poprzez projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich). 

Zgodnie z diagnozą województwa są dziedziny, obszary, sektory oraz grupy mieszkańców, 

wymagające wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, wzmacniającego ich wykorzystanie. 

Do najważniejszych z nich należą funkcje rozwojowe miast, rewitalizacja obszarów o 

niewłaściwym potencjale oraz wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystujących 

lokalny potencjał. 

 Konieczność poprawy jakości oraz dostępu do ośrodków medycznych (poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych w ochronie zdrowia) 

Poziom rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia w Wielkopolsce jest zróżnicowany pod 

względem przestrzennym, zarówno pod względem placówek poziomu podstawowego, jak i 

wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Szczególnie ograniczony jest dostęp do opieki 

medycznej mieszkańców wsi i małych miast. Dlatego wsparcia potrzebują szpitale 

powiatowe, nie tylko w zakresie opieki podstawowej, ale także specjalistycznej. Ponadto, 

unowocześnienia wymaga infrastruktura wysokospecjalistycznych placówek medycznych w 

Poznaniu oraz w ośrodkach subregionalnych. Warto jednocześnie dodać, iż obszar ten 

wspierany jest również ze środków PO IiŚ – wartość projektów w województwie 

wielkopolskim nie jest jednak duża - wyniesie nieco ponad 91 mln zł. 

 

W małym stopniu wsparcie skierowano na zaspokojenie potrzeb związanych z: 

 Koniecznością wzbogacenia oferty usług elektronicznych (realizowany jest jeden 

projekt pt. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). 

Warto jednak zauważyć, iż interwencja w infrastrukturę dla budowy społeczeństwa 

informacyjnego w Wielkopolsce stanowi uzupełnienie interwencji krajowej w ramach PO IiŚ 

oraz PO IG, a z tych programów w tej kategorii interwencji w regionie wydatkowanych 

będzie ponad 104,5 mln zł.   

 Niewystarczającym stanem infrastruktury organizacji pozarządowych (jeden 

projekt realizowany przez ngo i jeden przez podmiot ekonomii społecznej). 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrotec Polska Sp. z o.o. 

 537 

Zgodnie z diagnozą potencjał kadrowy i organizacyjny III sektora w województwie 

wielkopolskim jest wysoki, nie jest on jednak w pełni wykorzystywany. Jedną z przyczyn 

jest nieodpowiednia infrastruktura, jaką mają do dyspozycji. Dlatego w ramach priorytetu 

przewidziano wsparcie projektów inwestycyjnych tych organizacji, szczególnie tych, które 

działają w sferze opieki społecznej, na rzecz edukacji i rynku pracy oraz przeciwdziałają 

wykluczeniom i patologiom społecznym. 

 

Rozmieszczenie terytorialne projektów świadczy o tym, iż najwięcej projektów o najwyższej 

wartości realizowanych jest w Poznaniu (27 projektów o łącznej wartości 439 577 817,30 zł).  

Projekty w ramach działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

i powojskowych realizowane są każdy w innym powiecie (w sumie 7), przy czym największe 

projekty pod względem wartości dotyczą miasta Poznań (ponad 66,6 mln zł przeznaczono 

na rewitalizację obszaru powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę 

części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I) i Pleszewa (Budowa kompleksu 

sportowego w Pleszewie za ponad 20,3 mln zł). 

Mapa 2. Liczba i wartość projektów z działania 4.2 WRPO według powiatów 

 
Źródło: KSI SIMIK 07-13 
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Z kolei projekty dotyczące infrastruktury społecznej (Priorytet V) realizowane są w całym 

województwie, przy czym znów najwięcej w Poznaniu (24 projekty o łącznej wartości 350,8 mln zł). 

Warto zwrócić uwagę na powiat wrzesiński, gdzie realizowana jest rozbudowa Szpitala Powiatowego 

we Wrześni (jeden z większych projektów w Priorytecie V za 42,7 mln zł), a także miasto Kalisz, 

gdzie realizowane są dwa stosunkowo duże projekty, oba realizowane przez  Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Kaliszu (łaczna kwota to 48,6 mln zł).  

Mapa 3. Liczba i wartość projektów Osi V WRPO według powiatów 

 
Źródło: KSI SIMIK 07-13 

4.3. Konkluzje cząstkowe 

W ramach WRPO na lata 2007-2013 realizowane są działania kierunkowane na wspieranie 

włączenia społecznego w następujących obszarach: 

 Społeczeństwo informacyjne, 

 Rewitalizacja obszarów problemowych, 
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 Infrastruktura społeczna. 

Wszystkie te działania wpisują się w cele Strategii Europa 2020, są również spójne z celami SRWW. 

Większość wsparcia trafia na obszary miejskie, natomiast warto podkreślić, iż największy projekt 

przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu realizowany jest na terenach wiejskich. Ponadto 

największe środki przeznaczono na infrastrukturę edukacyjną oraz rewitalizację obszarów 

problemowych. WRPO w najmniejszym stopniu wspierało rozwój e-usług (aczkolwiek w tym 

obszarze główną rolę pełni PO IiŚ i PO IG), a także potrzeby infrastrukturalne III sektora 

i podmiotów ekonomii społecznej.  

Wyzwaniem przyszłej perspektywy finansowej jest dwufunduszowość regionalnego programu 

operacyjnego. Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa przyszłe regionalne programy 

operacyjne wspierać będą cele związane z włączeniem społecznym poprzez rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, inwestycje w 

infrastrukturę społeczną, rewitalizację (fizyczną, gospodarczą i społeczną), wspieranie 

przedsiębiorczości społecznej, walkę z wykluczeniem normatywnym, wspieranie edukacji, 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

36. W jakim stopniu działania 
podejmowane przez WRPO służyły 
realizacji, w bieżącej perspektywie 
finansowej, celów Strategii Europa 
2020 dotyczące rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu i 
stymulowaniu włączenia 
społecznego w regionie (rozwoju 

instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz rozwoju 
inicjatyw z zakresu ekonomii 
społecznej)? 

 
Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (dane sprawozdawcze 
WRPO) 

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. w 
zakresie oceny najbardziej skutecznych 
interwencji współfinansowanych z WRPO) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (A, B, C, D) 

 Panele ekspertów  

 Studia przypadków projektów WRPO – jako 

uzupełnienie informacji o najbardziej skutecznych 
interwencjach współfinansowanych z WRPO  

37. Jakie doświadczenia wynikają z 
realizacji WRPO w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu i 
stymulowaniu procesów włączania 
społecznego w regionie? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (dane sprawozdawcze 
WRPO) 

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. w 
zakresie oceny najbardziej skutecznych 
interwencji współfinansowanych z WRPO) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (A, B, C, D) 

 Studia przypadków projektów WRPO – jako 
uzupełnienie informacji o najbardziej skutecznych 
interwencjach współfinansowanych z WRPO  

37a. Jaki jest stan zaawansowania 
realizacji WRPO? (Krótkie 
wprowadzenie) (pytanie 
dodatkowe) 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (aktualne dane 
sprawozdawcze i monitoringowe WRPO) 

37b. Jak kształtują się wskaźniki 
produktu i rezultatu WRPO na tle 
ogólnych danych społeczno-

ekonomicznych regionu? (pytanie 
dodatkowe) 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza danych zastanych (aktualne dane 

sprawozdawcze i monitoringowe WRPO) 
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37c. Czy i w których obszarach 
tematycznych zw. z zakresem 
badania linia demarkacyjna 
ogranicza możliwości realizacji 
celów EU2020 przez WRPO? 
(pytanie dodatkowe) 

 

Raport cząstkowy zawiera kompletną odpowiedź na 
pytanie badawcze. 

 

38. Jaka jest adekwatność celów 
WRPO, sformułowanych na 
poziomach: programu, priorytetów, 
rodzajów działań i typów projektów 
do potrzeb regionu związanych z 
celami Strategii Europa 2020 w 
zakresie rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu?  

 

Raport cząstkowy zawiera kompletną odpowiedź na 
pytanie badawcze. 

 

39. Które rodzaje działań i typy 
projektów WRPO w największym 
stopniu służą realizacji celów 
strategii Europa 2020 dla rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu w zakresie: a. 
obniżania aktualnego poziomu 
wykluczenia społecznego, b. 
przeciwdziałania rozszerzaniu i 
nasileniu się zjawisk wykluczenia 
społecznego,  c. rozwoju instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, d. 
rozwoju inicjatyw z zakresu 
ekonomii społecznej i 
zainteresowaniu grup docelowych 
ofertą instytucji funkcjonujących 
na płaszczyznach ekonomii 
społecznej? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. w 
zakresie oceny najbardziej skutecznych 
interwencji współfinansowanych z WRPO) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (A, B, C, D) 

 Studia przypadków projektów WRPO – jako 
uzupełnienie informacji o najbardziej skutecznych 
interwencjach współfinansowanych z WRPO 

40. Oszacować, które potrzeby 
grup docelowych, 
zidentyfikowanych w modułach 1 i 
2 oraz 3 są zaspokajane, przez 
działania i typy projektów przyjęte 
w WRPO? Które z tych działań i 
typów projektów są adekwatne do 
zidentyfikowanych potrzeb w 
największym stopniu, a które w 
najmniejszym? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w modułach 1-3 

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. w 
zakresie potrzeb grup docelowych ujętych w 
dotychczas realizowanych projektach) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (A, B, C, D) 

 Studia przypadków projektów WRPO – jako 
uzupełnienie informacji o najbardziej skutecznych 
interwencjach współfinansowanych z WRPO 

41. Jaka jest spójność celów 
WRPO, na poziomie programu, 
priorytetów, rodzajów działań i 
typów projektów z celami 
zmodyfikowanej SRWW, w zakresie 
włączenia społecznego? 

 

Raport cząstkowy zawiera kompletną odpowiedź na 
pytanie badawcze. 

 

42. Jaka jest spójność celów 
WRPO, na poziomie programu, 
priorytetów, rodzajów działań oraz 
typów projektów z celami strategii 
Europa 2020, w zakresie rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu? 

 

Raport cząstkowy zawiera kompletną odpowiedź na 
pytanie badawcze. 
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Moduł 5. Cele i doświadczenia PO KL w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w 
regionie 

5.1. Problemy badawcze 

Rezultaty 

43 W jakim stopniu działania podejmowane w ramach PO KL służyły realizacji, w bieżącej 

perspektywie finansowej celów Strategii Europa 2020 dotyczące rozwoju sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu?  

44.      Jakie dobre praktyki wynikają z realizacji PO KL w Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu i stymulowania włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej)? 

Trafność 

45. Jaka jest adekwatność celów PO KL, sformułowanych na poziomach: programu, priorytetów 

i pozostałych elementów programu do potrzeb regionu związanych z celami Strategii Europa 2020 
w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  
 
46. Które rodzaje działań i typy projektów PO KL w największym stopniu służą realizacji celów 
Strategii Europa 2020 dla rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup 
docelowych ofertą instytucji funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii 
społecznej? 

47.     Które potrzeby (i w jakim stopniu) grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 

oraz 3 są zaspokajane, przez działania i typy projektów przyjęte w PO KL? Które z tych działań 

i typów projektów są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb w największym stopniu, a które 

w najmniejszym? 

Spójność 

48. Jaka jest spójność celów PO KL, na poziomie programu, priorytetów i pozostałych 

elementów programu z celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

49. Jaka jest spójność celów PO KL, na poziomie programu, priorytetów i pozostałych 

elementów programu z celami Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu?  

50. Jaka jest spójność celów WRPO na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i 

typów projektów z celami priorytetami i pozostałymi elementami programu przyjętymi przez PO KL 

w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

5.2. Wyniki badania 

Opis celów m.in. PO KL, Strategii Europa 2020, a także SRWW w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz włączenia społecznego zamieszczono w Raporcie Metodologicznym. 
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Analizę stopnia działań podejmowanych w ramach PO KL, które przysłużyły się realizacji celów 

Strategii Europa 2020, dotyczących rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu utożsamiono 

m.in. z analizą skuteczności poszczególnych działań i typów projektów PO KL. 

Dotychczasowa analiza dokumentów pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż trudno precyzyjnie ocenić 

skuteczność działań i typów projektów PO KL. Spowodowane jest to m.in. brakiem odpowiedniego 

systemu monitoringu, bez którego trudno uzyskać dane dobrej jakości, które z kolei są koniecznym 

warunkiem dla analiz o charakterze ewaluacyjnym448. 

Z ekspertyzy „Nowy priorytet EFS – promowanie włączenia / integracji społecznej i zwalczanie 

ubóstwa” wynika, iż na osiągnięcia projektów PO KL patrzy się z perspektywy realizacji założonych 

rezultatów. Jedna z ich definicji to znalezienie zatrudnienia, podkreślić jednak należy, iż nie jest 

pewne, że projekty nastawione na zwiększanie szans na zatrudnienie, czy potencjału 

zatrudnialności, powinny być rozliczane na podstawie faktycznego zatrudnienia, które nie zależy 

wyłącznie od indywidualnych cech. Ponadto nie jest też pewne czy fakt zatrudnienia należy również 

uznać za wskaźnik integracji społecznej (ktoś może bowiem podjąć prace, ale niskiej jakości). 

Wyniki w tym zakresie przedstawia tabela poniżej. 

Tabela33.Osiągnięte wartości wskaźników rezultatu zatrudnieniowego PO KL. 

Wskaźnik  Wielkość 

osiągnięta 

Wielkość 

docelowa wg 

Programu 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

Udział osób, które podjęły pracę w okresie do 

6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział 

w projektach 

ogółem 20,8% 30% 69% 

kobiety 7,6% - - 

mężczyźni 26,5% - - 

Udział osób, które podjęły samozatrudnienie w 

okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie w łącznej liczbie osób, które 

zakończyły udział w projektach 

ogółem 1,8% 7% 26% 

kobiety 0% - - 

mężczyźni 2,5% - - 

Źródło: Badanie wskaźnika „Udział osób, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w 

łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach (O/K/M), w tym udział osób, które podjęły samozatrudnienie 

(O/K/M)”. Raport końcowy, GHK, grudzień 2010.   

                                                 

 

 
448Nowy priorytet EFS – promowanie włączenia / integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa, Ekspertyza zamówiona przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dr hab. Ryszard Szarfenberg, Warszawa, 2012 r. 
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Wpływ udziału w projekcie bada się natomiast tylko na podstawie własnych deklaracji uczestników. 

Wykres28. Wpływ udziału w projekcie na zmianę sytuacji bezrobotnych uczestników 

 

Źródło: Raport końcowy, GHK, grudzień 2010, używano skali od 1 do 10. 

Z przytoczonego zestawienia wynika, że pracujący po 6 miesiącach od zakończenia projektu, 

w mniejszym stopniu niż w innych pytaniach, łączyli fakt zatrudnienia z usługami, które otrzymali 

w projekcie. Pozostaje otwartym pytanie, na ile autodeklaracja, że coś na nas wpłynęło może być 

wystarczającym dowodem tego wpływu. Ponadto, gdy już ten wpływ zostanie zidentyfikowany, nie 

wiadomo, czy bez udziału w projekcie wynik nie byłby podobny (tzw. efekt deadweight). 

Doświadczenia wynikające z realizacji PO KL w Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie to m.in. wsparcie w ramach 

Priorytetu VI. Do połowy roku 2011 w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL 

w Wielkopolsce zakończyły udział 41 504 osoby, co stanowi 57% ogólnej liczby beneficjentów 

ostatecznych, planowanej do realizacji w danym okresie programowania. 8 415 beneficjentów 

ostatecznych  otrzymało w ramach udziału w projekcie dofinansowanie na założenie działalności 

gospodarczej. Szczegółowy poziom realizacji wskaźników obrazujących postęp wdrażania Priorytetu 

VI PO KL obrazuje poniższa tabela449. 

                                                 

 

 
449 Badanie ewaluacyjne Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL, Poznań, 2011 
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Tabela34. Stan wdrażania Priorytetu VI w Wielkopolsce 

Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowawskaźnika 

Wartość osiągnięta do I 

połowy 2011 r. 

Stopieńrealizacji 

 

K M Ogółem 

Liczba osób, które zakończyły 

udział  w projektach 
realizowanych w ramach 
Priorytetu VI 

72 885 24 
681 

16 
823 

41 504 56,94% 

- w tym liczba osób w wieku 15-24 
lata 

20 067 10 
775 

6 222 16 997 84,70% 

- w tym liczba osób w wieku 15-24 

latazamieszkujących obszary 
wiejskie 

6 501 6 
046 

3 156 9 202 141,55% 

- w tym liczba osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku  

pracy 

33 325 18 
199 

11 122 29 321 87,98% 

a) w tym liczba osób 
niepełnosprawnych 

2 495 1 
024 

740 1 764 70,70% 

b) w tym liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 

8 287 7 
021 

3184 10 205 123,14% 

c) w tym liczba osób z terenów 
wiejskich 

13 424 12 
001 

7373 19 374 144,32% 

- w tym liczba osób w wieku 50-64 
lata 

11 652 2 
041 

1754 3795 32,57% 

- w tym liczba osób, które zostały 
objęte  

Indywidualnym Planem Działania 

18 130 1 
836 

1507 3343 18,44% 

Liczba osób bezrobotnych, które 

otrzymały wsparcie w ramach 
projektu w okresie pierwszych 
100 dni od dnia zarejestrowania 
w urzędzie pracy w grupie osób 
młodych (15-24 lata) 

Nie 

określono 

5 
255 

2 891 8 146 Nie dotyczy 

Liczba osób, które uzyskały 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 

7 747 3 
228 

5 187 8 415 108,62% 

w ramach Działania 6.1 5 165 2 
927 

4 901 7 828 151,56% 

w ramach Działania 6.2 2 582 301 286 587 22,73% 

- w tym liczba osób w wieku 15-24 
lata 

2 007 568 1 024 1 592 79,32% 

w ramach Działania 6.1 1 338 494 961 1 455 108,74% 

w ramach Działania 6.2 669 74 63 137 20,48% 

- w tym liczba osób znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy 

3 333 1 
994 

3 332 5 326 159,80% 

w ramach Działania 6.1 2 222 1 
870 

3 205 5 075 228,40% 

w ramach Działania 6.2 1 111 124 127 251 22,59% 

a) w tym liczba osób 
niepełnosprawnych 

249 66 79 145 58,23% 

w ramach Działania 6.1 166 62 66 128 77,11% 

w ramach Działania 6.2 83 4 13 17 20,48% 

b) w tym liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 

829 719 907 1 626 196,14% 
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Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowawskaźnika 

Wartość osiągnięta do I 

połowy 2011 r. 

Stopieńrealizacji 

 

K M Ogółem 

w ramach Działania 6.1 553 689 876 1 565 283,00% 

w ramach Działania 6.2 276 30 31 61 22,10% 

c) w tym liczba osób z terenów 
wiejskich 

1 342 1 
286 

2 416 3 702 275,86% 

w ramach Działania 6.1 895 1 
185 

2 292 3 477 388,49% 

w ramach Działania 6.2 447 101 124 225 50,34% 

- w tym liczba osób w wieku 50-64 
lata 

816 167 368 535 65,56% 

w ramach Działania 6.1 544 154 351 505 92,83% 

w ramach Działania 6.2 272 13 17 30 11,03% 

Źródło: Badanie ewaluacyjne Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL, Poznań, 2011 

Jeśli chodzi o wsparcie w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie wielkopolskim związane 

z powyższą problematyką, zostało rozbite na sześć składowych, wpisujących się w trzy działania, 

tj.: Działanie 7.1., którego cel został określony jako „rozwijanie aktywnych form integracji 

społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie”, i w ramach 

którego wyodrębniono trzy Poddziałania:  

 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej” - projekty systemowe (Beneficjenci: ośrodki pomocy społecznej),  

 Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie” – projekty systemowe (Beneficjenci: powiatowe centra pomocy rodzinie),  

 Poddziałanie 7.1.3. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” 

(Beneficjent: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej),  

Działanie 7.2., którego cel został określony jako „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej” i w ramach 

którego wyodrębniono dwa Poddziałania:  

 Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” - projekty konkursowe (Beneficjenci - wszystkie podmioty - z wyłączeniem 

osób fizycznych),  

 Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” (Beneficjenci: wszystkie podmioty – 

z wyłączeniem osób fizycznych),  

Działanie 7.3., którego cel został określony jako „Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, 

przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej”, Beneficjenci: wszystkie podmioty - 

z wyłączeniem osób fizycznych).  
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Analizując wolumen przyjętych do realizacji przedsięwzięć, w skali całego województwa na koniec 

I półrocza 2010 r., odnotowano 466 projektów, przy czym największa liczba przedsięwzięć 

przypadała na Działanie 7.3 (219 projektów) oraz Poddziałanie 7.1.1. (136 projektów)450. 

Jak wynika z raportu „Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach 

systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce”, analizy 

adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, oparte o dane zgromadzone w wywiadach 

z Beneficjentami Ostatecznymi i osobami z ich otoczenia, a także z przedstawicielami instytucji 

realizujących projekty finansowane z EFS, pomoc jaką uzyskali w ramach różnych form wsparcia 

jest adekwatna do zgłaszanych przez nie potrzeb. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 79,2% 

ankietowanych, z czego 43,2% twierdzi, że pomoc ta jest bardzo adekwatna do potrzeb, zaś 36% 

uważa, iż jest ona adekwatna. Przeciwnego zdania było jedynie 9,9% respondentów. W świetle 

zgromadzonych danych, uzasadniony wydaje się wniosek, iż osoby zagrożone wykluczeniem 

lub wykluczone społecznie otrzymują w ramach projektów współfinansowanych z EFS wsparcie 

adekwatne do zgłaszanych przez nie potrzeb. Opinie negatywne na temat adekwatności 

oferowanego wsparcia dotyczą przekonania, iż projekty mające na celu pomoc osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym powinny być bezpośrednio nakierowane na działania dla konkretnej 

grupy mieszkającej na konkretnym obszarze, a nie skupiać się na dostosowaniu do zapisów PO KL. 

Respondenci sugerowali również, iż należy bardziej uwzględniać indywidualne potrzeby jednostki 

i przeprowadzić bardziej szczegółową diagnozę. Ankietowani biorący udział w cytowanym badaniu, 

proponują także, by zwiększyć wsparcie psychologiczne oraz wszelkimi sposobami motywować 

do działania i umożliwiać podopiecznym znalezienie pracy oraz pokazywać osobom wykluczonym, 

poprzez dobre praktyki, że warto pracować i warto dążyć do wyznaczonych celów. 

Ważną częścią badania była także analiza adekwatności i skuteczności wsparcia kierowanego 

do instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym do sektora ekonomii społecznej. Podczas 

anonimowego wywiadu internetowego, przeprowadzonego z przedstawicielami tych instytucji, 

zapytano o adekwatność działań podejmowanych w ramach Priorytetu VII do potrzeb w zakresie 

pomocy i integracji społecznej. Wśród respondentów dominował pogląd, iż wsparcie jest adekwatne 

do zgłaszanych przez nich potrzeb. Uważało tak 80% respondentów, z czego nieco ponad 11%, 

stwierdziło, iż działania te były bardzo adekwatne. Jedynie 20% miała w tym zakresie neutralny 

pogląd. Co ciekawe, żaden z badanych przedstawicieli instytucji, nie wyraził się o proponowanych 

działaniach jako nieadekwatnych i/lub bardzo nieadekwatnych451. 

Z raportu „Wpływ środków EFS …”, wynika, iż interwencja publiczna w ramach Priorytetu VII PO KL 

w województwie wielkopolskim, powinna być realizowana ze szczególnym uwzględnieniem trafnych 

i skutecznych działań wspierających osoby zamieszkałe na terenach wiejskich charakteryzujące się 

jednocześnie niskim poziomem wykształcenia. Ponadto, w kontekście wyników przywołanej analizy, 

istotną rolę powinno pełnić zaplanowanie i wdrożenie wsparcia, adresowanego do seniorów 

oraz osób niepełnosprawnych452. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
450 Raport końcowy, Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób 

wykluczonych społecznie w Wielkopolsce, Poznań, 2010 r. 
451 Tamże 
452 Tamże 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrotec Polska Sp. z o.o. 

 547 

Tabela 35. Spójność celów PO KL z celami SRWW 

 

                                           Cele PO KL 
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Cel operacyjny 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych           

Cel operacyjny 5.2. Rozwój obszarów wiejskich         x 

Cel operacyjny 5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym 
stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwojowych 

x x x x x 

Cel operacyjny 5.4. Wsparcie terenów wymagających 
restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji 

x x x x x 

Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności do 
podstawowych usług publicznych 

        x 

Cel operacyjny 6.11. Rozwój gospodarki społecznej     x   x 

Cel operacyjny 6.12. Rozwój „srebrnego” sektora 
gospodarki 

    x     

Cel operacyjny 6.13. Rozwój biznesu i usług 
zdrowotnych 

          

Cel operacyjny 7.1. Poprawa warunków, jakości i 
dostępności edukacji 

      x x 

Cel operacyjny 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego       x x 

Cel operacyjny 7.3. Promocja przedsiębiorczości i 
zatrudnialności 

x x x   x 

Cel operacyjny 7.4. Rozwój oraz promocja postaw 
kreatywnych i innowacyjnych 

x x x   x 

Cel operacyjny 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa 
zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji 
rynku pracy 

    x x x 

Cel operacyjny 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego     x x x 

Cel operacyjny 8.1. Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 

x x x x x 

Cel operacyjny 8.2. Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie 
zagrożeniom demograficznym 

          

Cel operacyjny 8.3. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców i opieki zdrowotnej 

          

Cel operacyjny 8.4. Promocja zdrowego stylu życia           

Cel operacyjny 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego x x x   x 

Cel operacyjny 8.6. Wzmocnienie systemu usług i 
pomocy społecznej 
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Cel operacyjny 8.7. Kształtowanie skłonności 
mieszkańców do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu 

          

Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału społecznego na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

          

Cel operacyjny 8.9. Ochrona zasobów, standardu i 
jakości życia rodziny 

  x       

Cel operacyjny 8.11. Poprawa warunków 
mieszkaniowych 

          

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów w obszarze włączenia społecznego w PO KL, 

a także SRWW można zaobserwować spójność celu 1. PO KL Podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 

ze zmodyfikowaną SRWW z celem strategicznym 5. Zwiększenie spójności,  województwa. 

Spójność w tym przypadku ma miejsce w obrębie celu operacyjnego 5.3.  Aktywizacja obszarów 

o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, a także 5.4. 

Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji SRWW. Zakładając, 

iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, kolejno: plany kompleksowej aktywizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów ukierunkowane na specyficzną sytuację 

obszarów wymagających preferencji i kompleksowe, zintegrowane programy rewitalizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną 

sytuację na obszarach wymagających szczególnego wsparcia ze względu na ich niewłaściwe 

funkcje, uwzględnia wsparcie systemu i instytucji rynku pracy, a także pomoc kierowaną do osób 

bezrobotnych oraz biernych zawodowo, której celem będzie celu podniesienie poziomu ich 

aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia i wejścia na rynek pracy. 

Spójność zaobserwowano także pomiędzy celem strategicznym 7. SRWW Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudnienia, a celem 1. PO KL. Dotyczy ona w tym przypadku celów operacyjnych: 

7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności oraz 7.4. Rozwój oraz promocja postaw 

kreatywnych i innowacyjnych. 

Pokrycie celu strategicznego SRWW 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 

społecznych województwa i celu 1. PO KL, uwidacznia się na poziomie celu operacyjnego:  

 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej (zwłaszcza kierunki działań: efektywna 

aktywizacja zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy, wyrównywanie szans 

różnych grup społeczno - demograficznych na rynku pracy, wspieranie wykorzystywania 

narzędzi skutecznej aktywizacji zawodowej np. poprzez gospodarkę społeczną.) 

 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego (zwłaszcza kierunki działań: działania na rzecz 

zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację 
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społeczną, budowanie nowej jakości form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym i wykluczonym. Wykorzystywanie modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej 

integracji i gospodarki społecznej, budowa potencjału instytucjonalnego na rzecz 

zapobiegania i łagodzenia skutków wykluczeni). 

Analiza spójności celu 2. PO KL Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego z celami 

zmodyfikowanej SRWW wykazała, iż ma ona miejsce w przypadku celu strategicznego 5. 

Zwiększenie spójności województwa na poziomie celu operacyjnego 5.3. Aktywizacja obszarów 

o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, a także 5.4. 

Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji SRWW. Zakładając, 

iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, kolejno: plany kompleksowej aktywizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów ukierunkowane na specyficzną sytuację 

na tych obszarach i kompleksowe, zintegrowane programy rewitalizacji obejmujące instrumenty 

stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach 

wymagających szczególnego wsparcia ze względu na ich niewłaściwe funkcje, uwzględnia działania 

obejmujące rozwój systemu instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 

oraz opracowywanie i realizację ogólnopolskich projektów z zakresu aktywizacji zawodowej 

i integracji społecznej, a wsparcie ukierunkowane jest na podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób lub grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. 

Dalsza analiza uwidoczniła pokrycie celu strategicznego 7. Wzrost kompetencji mieszkańców 

i zatrudniania z celem 2. PO KL, na poziomie celu operacyjnego 7.3. oraz 7.4. Kolejno 

zaobserwowano spójność w obrębie celu strategicznego 8. Zwiększanie zasobów 

oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa – cel operacyjny 8.1., 8.5., a także 8.9. 

Występuje równieżspójność Celu 3. PO KL Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników 

i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce z celami zmodyfikowanej SRWW 

na poziomie celu strategicznego 5. Zwiększenie spójności województwa na poziomie celu 

operacyjnego 5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się 

perspektywach rozwojowych, a także 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, 

odnowy i rewitalizacji SRWW. Zakładając, iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, 

kolejno: plany kompleksowej aktywizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych 

celów ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach wymagających preferencji 

i kompleksowe, zintegrowane programy rewitalizacji obejmujące instrumenty stosowane w ramach 

innych celów, ukierunkowane na specyficzną sytuację na obszarach wymagających szczególnego 

wsparcia ze względu na ich niewłaściwe funkcje, uwzględnia udzielane wsparcie o charakterze 

ponadregionalnym ukierunkowane na systemowe podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich 

pracowników, w tym w celu wzmocnienia instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców 

oraz podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, a także wsparcie w zakresie nabywania 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych skierowane bezpośrednio do osób, zwłaszcza z grup 

szczególnego ryzyka (starszych i niskowykwalifikowanych), realizowane na terenie regionu. 

Cel 3. PO KL pokrywa się również z celem strategicznym 6. SRWW Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu na poziomie celu operacyjnego 6.12 Rozwój „srebrnego” sektora 

gospodarki. Spójność uwidacznia się przede wszystkim w kierunkach działań:  

 Stworzenie koncepcji „srebrnego sektora” w Wielkopolsce oraz planu działań na rzecz jego 

rozwoju, 

 Wspieranie inwestycji w zakresie usług społecznych, w tym dla osób starszych, 

 Tworzenie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności „srebrnego” sektora 

gospodarki, 

 Rozwój infrastruktury instytucji „srebrnego sektora”. 
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Znaczące pokrycie odnotowano pomiędzy celem strategicznym 7. SRWW Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudnienia, a celem 3 PO KL. Spójność występuje w tym przypadku na poziomach 

celów operacyjnych: 

 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, 

 7.4. Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych, 

 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku 

pracy, 

 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego. 

Z kolei w przypadku spójności celu 3. PO KL i strategicznego celu 8. SRWW spójność występuje 

głównie w odniesieniu do celu operacyjnego 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego. 

Przeprowadzona analiza spójności pozwoliła na wyodrębnienie obszarów pokrycia celu 4. PO KL 

Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki 

opartej na wiedzy z celami SRWW. Występuje ono w obrębie celu strategicznego 5 – cele 

operacyjne 5.3. oraz 5.4. zakładając, iż uwzględniają one wsparcie w zakresie nieformalnego 

kształcenia ustawicznego (w postaci m.in. szkoleń, kursów czy innych form doskonalenia 

zawodowego), a także wsparcie ukierunkowane na zwiększenie dostępności i upowszechnienie 

formalnego kształcenia ustawicznego.  

Dalszą spójność zidentyfikowano na poziomie celów strategicznych 7 oraz 8. Kolejno cele 

operacyjne: 

 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji 

 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego 

 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku 

pracy 

 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego 

 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy można zaobserwować spójność celu 6. PO KL 

Wzrost spójności terytorialnej, ze zmodyfikowaną SRWW w obrębie celu operacyjnego 5.2. Rozwój 

obszarów wiejskich, uwzględniając, iż cel ten realizowany powinien być m.in. przez następujące 

kierunki działań: 

 Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozwój edukacji, 

 Zwiększenie możliwości zatrudnienia przez zwiększenie mobilności zawodowej. 

Kontynuacja analizy wykazała także spójność celu 6. PO KL z celem operacyjnym 5.3. Aktywizacja 

obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, a także 

5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji SRWW. Zakładając, 

iż szeroko ujęta realizacja celu - przede wszystkim przez, kolejno: plany kompleksowej aktywizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów ukierunkowane na specyficzną sytuację 

na obszarach wymagających preferencji i kompleksowe, zintegrowane programy rewitalizacji 

obejmujące instrumenty stosowane w ramach innych celów, ukierunkowane na specyficzną 

sytuację na obszarach wymagających szczególnego wsparcia ze względu na ich niewłaściwe 

funkcje, uwzględnia wsparcie skierowane do osób bezrobotnych w celu wyrównywania ich szans na 

rynku pracy oraz do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podniesienia poziomu ich 

aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, a także działania ukierunkowane 
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na podniesienie konkurencyjności regionów i zapewnienia równego dostępu do edukacji wszystkim 

obywatelom. 

Cel 6. PO KL Wzrost spójności terytorialnej spójny jest również z celem operacyjnym 5.5. 

Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych, szczególnie w obszarze usług 

edukacyjnych. 

Kolejny cel strategiczny SRWW - 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu, spójny jest 

z celem 6. PO KL Wzrost spójności terytorialnej, na poziomie: celu operacyjnego 6.11. Rozwój 

gospodarki społecznej. Spójność uwidacznia się zwłaszcza w kierunkach działań dotyczących: 

 Stworzenia zasad rozwoju gospodarki społecznej – w tym wizji rozwoju solidarności 

społecznej i wypracowanie wieloletniego planu działań na rzecz wsparcia, upowszechniania 

i rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie, 

 Wypracowanie/przyjęcie/realizacja podstawowych kierunków rozwoju ekonomii solidarności 

w Wielkopolsce: (reintegracja zawodowa, integracja społeczna, rozwój usług społecznych, 

rozwój aktywności lokalnej, edukacja obywatelska, idea solidaryzmu społecznego), 

 Stworzenie/wzmocnienie/utrzymanie sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii 

solidarności, 

 Wspieranie wykorzystania gospodarki społecznej, jako pola aktywizacji zawodowej 

i społecznej grup defaworyzowanych, np. osób niepełnosprawnych, 

 Promocja społecznego zaangażowania biznesu na rzecz gospodarki społecznej poprzez 

partnerstwa prywatno-społeczne, 

 Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie gospodarki społecznej, 

 Upowszechnianie modelu odpowiedzialnej wspólnoty wykorzystującej zasoby lokalne 

i dostępne narzędzia, np. gospodarkę społeczną, 

 Określenie/poszerzenie/monitorowanie mechanizmów promocji rozwoju sektora ekonomii 

solidarności, 

 Wsparcie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności (WCES). 

Bardzo duże pokrycie zaobserwowano pomiędzy celem strategicznym 7. SRWW Wzrost 

kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, a celem 6. PO KL. Spójność występuje w tym przypadku 

na wszystkich poziomach celów operacyjnych, tj.: 

 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji, 

 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego, 

 7.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, 

 7.4. Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych, 

 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku 

pracy, 

 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego. 

Analiza ostatniego z wyróżnionych celów strategicznych SRWW w zakresie stymulowania włączenia 

społecznego – 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa, 

wykazała spójność celu 6. PO KL z celem operacyjnym SRWW:  

 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej (zwłaszcza kierunki działań: efektywna 

aktywizacja zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy, wyrównywanie szans 
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różnych grup społeczno - demograficznych na rynku pracy, wspieranie wykorzystywania 

narzędzi skutecznej aktywizacji zawodowej np. poprzez gospodarkę społeczną), 

 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego (zwłaszcza kierunki działań: działania na rzecz 

zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację 

społeczną, budowanie nowej jakości form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym i wykluczonym. Wykorzystywanie modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej 

integracji i gospodarki społecznej, budowa potencjału instytucjonalnego na rzecz 

zapobiegania i łagodzenia skutków wykluczeni). 

 

Tabela 36.  Spójność celów PO KL z celami Strategii Europa 2020. 
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Strategia       
Europa20
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NY ROZWÓJ 

SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 
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zapewnienie 

wysokiego 
poziomu 

zatrudnienia, 

INTELIGENTNY 
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ZRÓWNOWAŻO

NY ROZWÓJ 

SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

poprzez 

inwestowanie w 
kwalifikacje, 
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SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 
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zwalczanie 

ubóstwa oraz 
modernizowanie 

rynków pracy 

INTELIGENTNY 

I 

ZRÓWNOWAŻO

NY ROZWÓJ 

SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

poprzez 

systemy 
szkoleń i 

ochrony 

socjalnej, aby 

pomóc ludziom 

przewidywać 

zmiany i radzić 

sobie z nimi 

oraz móc 

budować spójne 
społeczeństwo 

Cel 1 PO KL X     X X X   

Cel 2 PO KL X   X X   X   

Cel 3 PO KL   X       X X 

Cel 1 PO KL   X     X     

Cel 6 PO KL X X   X       

Źródło: opracowanie własne 

Powyżej zaprezentowano matrycę celów w obszarze włączenia społecznego w PO KL, a także 

Strategii Europa 2020. Spójność celów PO KL oraz Strategii Europa 2020 w zakresie włączenia 

społecznego, dotyczy głównie przeciwdziałaniu bezrobociu. Cel strategiczny PO KL 1. Podniesienie 

poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo, spójny jest z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii Europa 2020, który ma zostać 

osiągnięty do 2020 r.: zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do 

co najmniej 75%.  

Ponadto zaobserwowano spójność Celu 1. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: zapewnienie 

wysokiego poziomu zatrudnienia,  inwestowanie w kwalifikacje, a także zwalczanie ubóstwa oraz 

modernizowanie rynków pracy. 

W przypadku celu 2. PO KL - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, odnotowano 

pokrycie z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii Europa 2020, który ma zostać osiągnięty do 

2020 r.: zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 
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75%, a także ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% 

poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. 

Dalsza analiza wykazała spójność celu 2. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: zapewnienie 

wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy. 

Kolejny z wyszczególnionych celów - 3. PO KL Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników 

i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, spójny jest z nadrzędnym i wymiernym 

celem Strategii Europa 2020, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.: ograniczyć liczbę osób 

przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększyć odsetek osób 

w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%.  

Ponadto zaobserwowano spójność Celu 3. na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: zwalczanie 

ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy oraz systemy szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc 

ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne społeczeństwo. 

Stosunkowo niższą spójność zidentyfikowano na poziomie Celu PO KL 4.Upowszechnienie edukacji 

społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług 

edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. W tym 

ujęciu zidentyfikowano spójność na poziomie nadrzędnego i wymiernego celu Strategii Europa 

2020, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.: ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących 

naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększyć odsetek osób w wieku 30-34 lat 

posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%. 

Dalsza analiza wykazała spójność Celu 4 na poziomie priorytetu Strategii Europa 2020 - 

Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez: poprzez 

inwestowanie w kwalifikacje. 

Cel 6. PO KL Wzrost spójności terytorialnej - spójność z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii 

Europa 2020, który ma zostać osiągnięty do 2020 r. odnotowano w związku ze zwiększeniem stopy 

zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75% oraz ograniczeniem 

liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększeniem 

odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%. 

W odniesieniu do Inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

cel 6. okazał się spójnym zapewnieniem wysokiego poziomu zatrudnienia. 

Tabela 37. Spójność celów PO KL z działaniami WRPO 

WRPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PO KL 

Priorytet II  Priorytet 

IV 

Priorytet IV  Priorytet V Priorytet V  Priorytet V Priorytet V  

Działanie 

2.7 

Infrastruktu

ra 

społeczeńst
wa 

informacyjn

ego 

Działanie 

4.1 

Rewitalizac

ja 

obszarów 
miejskich 

Działanie 4.2 

Rewitalizacja 

zdegradowany

ch obszarów 

poprzemysłow
ych i 

powojskowych 

Działanie 

5.1 

Infrastruktu

ra 

szkolnictwa 
wyższego 

Działanie 

5.2 Rozwój 

infrastruktu

ry 

edukacyjne
j, w tym 

kształcenia 

ustawiczne

go 

Działanie 5.3 

Poprawa 

warunków 

funkcjonowa

nia systemu 
ochrony 

zdrowia w 

województwi

e 

Działanie 

5.4 

Wzmocnieni

e pozostałej 

infrastruktu
ry 

społecznej 

Cel 1 X X X X X X X 

Cel 2 X X X X X X X 

Cel 3 X 
      

Cel 4 
   

X X 
  

Cel 6 
       

Źródło: opracowanie własne 
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Szczegółowa analiza działań WRPO na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego zamieszczona została 

w rozdziale 4. 

Odnosząc się do zamieszczonej powyżej matrycy celów PO KL i działań WRPO zauważyć można 

spójność w następujących obszarach: 

 Cel 1. PO KL: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo, spójny z Priorytetem II WRPO Infrastruktura 

komunikacyjna: Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet IV 

Rewitalizacja obszarów problemowych: Działaniem 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 

Działaniem 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych, 

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: Działaniem 5.1 Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego, Działaniem 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego, Działaniem 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia w województwie oraz Działaniem 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury 

społecznej; 

 Cel 2. PO KL: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, spójny z Priorytetem II 

WRPO Infrastruktura komunikacyjna: Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego, Priorytetem IV Rewitalizacja obszarów problemowych: Działaniem WRPO 

4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działaniem 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych i powojskowych, Priorytetem V Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego: Działaniem 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działaniem 5.2 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Działaniem 5.3 Poprawa 

warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie oraz Działaniem 5.4 

Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej; 

 Cel 3. PO KL: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce, spójny z Priorytetem II WRPO Infrastruktura komunikacyjna: 

Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; 

 Cel 4. PO KL: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu 

z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, spójny z  Priorytetem V WRPO Infrastruktura 

dla kapitału ludzkiego: Działaniem 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działaniem 5.2 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.  

5.3. Konkluzje cząstkowe 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy trudno precyzyjnie ocenić skuteczność działań i typów 

projektów PO KL453. Analizy adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, oparte o dane 

zgromadzone w wywiadach z Beneficjentami Ostatecznymi i osobami z ich otoczenia, a także 

z przedstawicielami instytucji realizujących projekty finansowane z EFS, pomoc jaką uzyskali 

w ramach różnych form wsparcia jest adekwatna do zgłaszanych przez nich potrzeb. Opozycyjne 

opinie dotykają przekonania, iż projekty mające na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym powinny być bezpośrednio nakierowane na działania dla konkretnej grupy mieszkającej 

na konkretnym obszarze, a nie skupiać się na dostosowaniu do zapisów PO KL.  

Można przyjąć, iż cele PO KL są spójne ze strategią Europa 2020, SRWW oraz WRPO.  

                                                 

 

 
453Nowy priorytet EFS – promowanie włączenia / integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa, Ekspertyza zamówiona przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dr hab. Ryszard Szarfenberg, Warszawa, 2012 r. 
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5.4. Propozycje rekomendacji cząstkowych 

Chcąc adekwatnie dostosowywać pomoc do jej odbiorców, tj. grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym realizacja projektów PO KL powinna opierać się na potrzebach Beneficjentów 

Ostatecznych nie zaś formalnych zapisów. Ponadtoocena rezultatów i efektów aktywnych polityk 

rynku pracy powinna uwzględniać dłuższą perspektywę czasową. Dotyczy to szczególnie wsparcia 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

43. W jakim stopniu działania 
podejmowane w ramach PO KL 
służyły realizacji, w bieżącej 
perspektywie finansowej celów 
Strategii Europa 2020 
dotyczące rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu?  

 

 
Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. 

odpowiedzi na pytania dotyczące: doświadczeń 
z perspektywy 2007-2013; funduszy unijnych   
2014-2020) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C,) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku 

44. Jakie dobre praktyki wynikają z 
realizacji PO KL w Wielkopolsce 
w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu i stymulowania 
włączenia społecznego w 
regionie (rozwoju instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz rozwoju inicjatyw z 
zakresu ekonomii społecznej)? 

454 

 
 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. 

odpowiedzi na pytania dotyczące: doświadczeń 
z perspektywy 2007-2013; funduszy unijnych   
2014-2020) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C,) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku 

45. Jaka jest adekwatność celów PO 
KL, sformułowanych na 
poziomach: programu, 
priorytetów i pozostałych 
elementów programu do 
potrzeb regionu związanych z 
celami Strategii Europa 2020 w 
zakresie rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu?  

 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi 

na pytania dotyczące: potrzeb mieszkańców) 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C,) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku 

46. Które rodzaje działań i typy 
projektów PO KL w 

największym stopniu służą 
realizacji celów Strategii Europa 
2020 dla rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego 
poziomu wykluczenia 
społecznego, 

b. przeciwdziałania 
rozszerzaniu i nasileniu się 
zjawisk wykluczenia 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C,) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku 

 

                                                 

 

 
454Zaznaczyć jednak należy, iż na etapie analizy (na etapie Raportu Cząstkowego) pytanie dotyczyło doświadczeń ujętyhc 

ogólnie wynikających z realizacji PO KL w Wielkopolsce w zakresie przeciwdzialania wykluczeniu i stymulowania włączenia 

spolecznego w regionie. 
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społecznego,  

c. rozwoju instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego,  

d. rozwoju inicjatyw z 
zakresu ekonomii 
społecznej i 
zainteresowaniu grup 
docelowych ofertą 
instytucji funkcjonujących 
na płaszczyznach 
ekonomii społecznej? 

 
47. Które potrzeby (i w jakim 

stopniu) grup docelowych, 
zidentyfikowanych w modułach 

1 i 2 oraz 3 są zaspokajane, 
przez działania i typy projektów 
przyjęte w PO KL? Które z tych 
działań i typów projektów są 
adekwatne do 
zidentyfikowanych potrzeb w 
największym stopniu, a które w 
najmniejszym? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 wyniki badań modułów 1,2,3 

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. 
odpowiedzi na pytania dotyczące: potrzeb 
mieszkańców) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C,) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku 

 

48. Jaka jest spójność celów PO KL, 
na poziomie programu, 
priorytetów i pozostałych 
elementów programu z celami 
zmodyfikowanej SRWW, w 
zakresie włączenia 
społecznego? 

 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi 

na pytania dotyczące: doświadczeń z 
perspektywy 2007-2013) 

 

49. Jaka jest spójność celów PO KL, 
na poziomie programu, 
priorytetów i pozostałych 
elementów programu z celami 
Strategii Europa 2020, w 
zakresie rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu?  

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi 

na pytania dotyczące: doświadczeń z 
perspektywy 2007-2013) 

 

50. Jaka jest spójność celów WRPO 
na poziomie programu, 
priorytetów, rodzajów działań i 
typów projektów z celami 
priorytetami i pozostałymi 
elementami 
programuprzyjętymi przez PO 
KL w zakresie rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi 

na pytania dotyczące: doświadczeń z 
perspektywy 2007-2013) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Fundamentem realizacji modułu będzie przede wszystkim ekspercka analiza dotychczas 

realizowanych celów PO KL wraz z uwzględnieniem ich rezultatów (w oparciu o dotychczasowe 

raporty ewaluacyjne i inne materiały tematyczne). Pozostałe metody mogą być również użyteczne, 

lecz jedynie pomocniczo. Analiza uzupełniona zostanie o ocenę potrzeb grup docelowych m.in. 

dzięki metodom CATI/CAWI. Studia przypadku (A i B) unaocznią korzystne zmiany w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także rezultaty stymulowania włączenia, będąc 

jednocześnie wskazówką jakie działania warto podejmować w przyszłości. Wywiady grupowe 

(FGI A, B i C) oraz panel ekspertów) będę stanowiły uzupełniające źródło informacji.   
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Moduł 6. Cele i doświadczenia SPS oraz Regionalnego 
Planu ES w przeciwdziałaniu wykluczeniu i stymulowaniu 
włączenia społecznego w regionie 

6.1. Problemy badawcze 

Rezultaty 

51. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji SPS w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu 

włączenia społecznego w regionie (rozwoju instytucji społeczeństwa oraz rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii 

społecznej)? 

52. Jakie doświadczenia wynikają z realizacji Regionalnego Planu ES w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu i stymulowaniu włączenia społecznego w regionie? 

53. W jakim zakresie i stopniu oraz w jaki sposób działania wyznaczone przez cele SPS służyły realizacji, w 

bieżącej perspektywie finansowej celów strategii Europa 2020 dotyczących rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu? 

54. W jakim zakresie i stopniu oraz w jaki sposób działania zaprojektowane przez Regionalny Plan 

ESprzyczyniły się do realizacji, w bieżącej perspektywie finansowej, celów Strategii Europa 2020 dotyczących 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

Trafność 

55. Jaka jest adekwatność celów SPS oraz Regionalnego Planu ES, sformułowanych na poziomach: 

programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów do potrzeb regionu związanych z celami Strategii 

Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu?  

56. Które rodzaje działań i typy projektów SPS oraz Regionalnego Planu ES w największym stopniu służą 

realizacji celów Strategii Europa 2020 dla stymulowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w 

zakresie: 

a. obniżania aktualnego poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałania rozszerzaniu i nasileniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i zainteresowaniu grup docelowych ofertą instytucji 

funkcjonujących na płaszczyznach ekonomii społecznej? 

57. Które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3, są zaspokajane przez 

działania wynikające z celów SPS? Które z tych działań są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb w 

największym stopniu, a które w najmniejszym? 

58. Które potrzeby grup docelowych, zidentyfikowanych w modułach 1 i 2 oraz 3 są zaspokajane, przez 

działania realizowane w ramach Regionalnego Planu ES, w największym stopniu, a które w najmniejszym? 

Spójność  

59.      Jaka jest spójność celów SPS na poziomie strategii, priorytetów i pozostałych elementów programowania 

z celami zmodyfikowanej SRWW, w zakresie włączenia społecznego? 

60.      Jaka jest spójność działań wyznaczonych przez Regionalny Plan ES z celami zmodyfikowanej SRWW, w 

zakresie włączenia społecznego? 

61       Jaka jest spójność celów SPS na poziomie strategii, priorytetów i pozostałych elementów programowania 

z celami Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączenia społecznemu?  

62.    Jaka jest spójność działań wyznaczonych przez Regionalny Plan ES z celami Strategii Europa 2020, w 

zakresie rozwoju sprzyjającemu włączenia społecznemu? 

63.     Jaka jest spójność celów WRPO na poziomie programu, priorytetów, rodzajów działań i typów projektów 
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z działaniami przyjętymi jako realizacja celów wyznaczonych w SPS, w tym działaniami przewidzianymi w 

Regionalnym Planie ES, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? 

6.2. Wyniki badania 

Kluczowe strategie polityki społecznej to ratownictwo - wspieranie w zagrożeniu (interwencja), 

wyprzedzanie zdarzeń (asekuracja), wyrównywanie szans/utraconych możliwości (kompensacja), 

współuczestnictwo-współudział (partycypacja). 

Priorytety strategiczne polityki społecznej województwa wielkopolskiego do roku 2020: 

PRIORYTET I: WIELKOPOLSKA RÓWNYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI 

PRIORYTET II: ZDROWI WIELKOPOLANIE 

PRIORYTET III: BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA (BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I SOCJALNE) 

PRIORYTET IV: WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA 

PRIORYTET V: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PARTNEREM, DORADCĄ 

KONSULTANTEM LOKALNYCH PODMIOTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ455 

Spośród wymienionych powyżej priorytetów wszystkie zgodne są z przyjętą na potrzeby badania 

definicją, tj. sprzyjają włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

i stymulowaniu włączenia społecznego. 

Priorytety strategiczne rozpisane zostały na cele operacyjne i zadania adresowane do456: 

1. dzieci i młodzieży,  

2. seniorów,  

3. osób z ograniczeniem sprawności  

4. oraz osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego 

Uzasadnienie wyboru głównych adresatów polityki społecznej: 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

1. Rodzina jest pierwszą (pierwotną) grupą w procesie wychowania i przygotowania młodego 

pokolenia do pełnienia ról społecznych, wprowadzającą dzieci i młodzież w świat wartości, norm, 

postaw i zachowań społecznych. Dobrze funkcjonująca grupa rodzinna dużo wcześniej niż 

instytucje pozarodzinne stanowi źródło wiedzy i informacji o świecie i ludziach, dostarcza wsparcia 

i poczucia bezpieczeństwa oraz buduje potencjał/zasoby gwarantujące maksymalizowanie wzrostu 

i rozwoju potomstwa oraz umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie dezorganizacji, dewiacjom 

i patologiom społecznym. Dokonujące się pod wpływem przeobrażeń demograficznych, społeczno-

ekonomicznych i kulturowych współczesnych społeczeństw zmiany w strukturze i funkcjonowaniu 

rodziny konfrontują jej zdolność adaptacyjną do nowych warunków oraz efektywnego wypełniania 

przypisanych ról i zadań. Stąd też polityka społeczna orientowana na dzieci i młodzież oraz 

wzmocnienie/utrzymanie/odbudowę sił, zasobów i potencjału grupy rodzinnej, stanowi gwarancję 

rozwoju jej członków oraz przeciwdziałania czynnikom grożącym destabilizacją 

i dysfunkcjonalnością rodziny. 

                                                 

 

 
455Dokument należy traktować jako: zasób, z którego konkretna gmina/powiat MOŻE WYBIERAĆ działania najlepiej 

odpowiadające na potrzeby i problemy lokalne oraz uwzględniający potencjał społeczności oraz aktualne preferencje polityczne 

władz lokalnych (…) – dlatego też w toku badania Priorytet V nie będzie poddawany szczegółowej analizie 
456Strategia Polityki Społecznej Dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań, 2012 
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2. Edukacja stanowi najszybciej i najlepiej rentującą inwestycję w zasoby społeczne, 

zaś wykształceni obywatele potrafią nie tylko lepiej zadbać o własne potrzeby i interesy 

oraz rozwiązywać pojawiające się problemy, lecz wnoszą także do życia zbiorowego idee, wartości 

i umiejętności sprzyjające rozwojowi społeczności. Konieczne jest zatem wzmożenie wysiłków 

sprzyjających poszerzaniu/zrównoważeniu i powszechnej dostępności zasobów systemu 

edukacyjnego. 

3. Partycypacja w życiu zbiorowym - bez względu na status społeczny, stan zdrowia i sprawność – 

oraz partnerstwo i udział w podejmowaniu decyzji w żywotnych dla członków społeczności 

sprawach, to najlepsza szkoła demokracji i najprostsza droga dojrzewania dzieci i młodzieży do roli 

świadomego obywatela, a także realna szansa poprawy statusu młodego pokolenia. Szkołą 

obywatelstwa stać się powinny: szkoła, wolontariat, sąsiedztwo i samorząd lokalny oraz organizacje 

pozarządowe. 

4. Problemem w opiece zdrowotnej są dzisiaj choroby przewlekłe, będące w większości wypadków 

rezultatem wyboru bądź to jednostkowego, bądź to zbiorowego – inaczej mówiąc są one 

konsekwencją stylu i jakości życia. Trzeba zatem rozpocząć budowanie warunków i autentycznego 

programu promocji zdrowia od najwcześniejszych lat, nie zapominając jednak, iż równocześnie 

stale rośnie liczba dzieci z ograniczoną sprawnością, wymagająca opieki i wsparcia całego 

społeczeństwa, także społeczności lokalnej. 

5. Odnotowywany od wielu lat w bilansach zdrowia stały spadek wytrzymałości fizycznej dzieci 

i młodzieży wymaga radykalnej odbudowy/wsparcia naturalnej skłonności młodego organizmu 

do aktywności fizycznej i poszerzenia liczby ludzi młodych uprawiających sport. Aktywność fizyczna 

stanowić winna podstawową formę wypełniania czasu wolnego, młodego pokolenia i umożliwiać mu 

rozładowanie nadmiaru energii i napięcia. Czas wolny wypełniony w sposób profesjonalnie 

zorganizowany, spędzany również z innymi członkami rodziny jest szansą poprawy kondycji 

zdrowotnej i psychospołecznej oraz realizacji zainteresowań i rozwoju zainteresowań, a także 

uczenia się dzieci i młodzieży zasad konkurowania z innymi, wyrażania emocji w sposób 

kontrolowany i radzenia sobie z presją grupy. 

6. Poszerzająca się luka wychowawcza między rodziną i szkołą powoduje, iż ten zwiększający się 

i pozostający poza kontrolą społeczną obszar, wypełniany jest przez silnie oddziaływujące 

na młodych ludzi grupy rówieśnicze oraz normy i wzory zachowań wnoszone przez rozmaite 

subkultury młodzieżowe. 

7. Dysfunkcjonalne wychowawczo są także przenikające ze świata dorosłych zjawiska i procesy 

związane z przeobrażeniami w sferze ustrojowej i gospodarczej (problemy gospodarcze, 

bezrobocie, przestępczość, korupcja, przemoc itp.). Sytuacja ta wymaga koordynacji i integracji 

środowiska wychowawczego i podjęcia działań zmierzających do ochrony/odbudowy systemu norm 

i wartości sprzyjających rozwojowi osobowości aktywnych i twórczych oraz ochronie dzieci 

i młodzieży przed demoralizacją. 

8. Rosnący udział zachowań antysocjalnych, dewiacyjnych i przestępczych dzieci i młodzieży 

w obniżaniu wśród obywateli poczucia fizycznego bezpieczeństwa wymaga opracowania i wdrażania 

zintegrowanego instytucjonalnie i środowiskowo programu przeciwdziałania. Poważnym problemem 

jest eliminowanie apatii społecznej, strachu przed odwetem i niechęci do angażowania się 

w działania społeczne, które to postawy pokonywać można stopniowo stosowaniem zróżnicowanych 

zachęt, wśród których ważną rolę odgrywa co prawda ochrona anonimowości, nagrody materialne, 

ale najważniejsza jest społecznie postrzegana nieuchronność, dolegliwość i skuteczność kary. Tylko 

wówczas rosnąć równocześnie będzie efektywność programów edukacyjno-prewencyjnych, których 

adresatem są dzieci i młodzież oraz Ich rodziny. Współczesne programy prewencyjno-

resocjalizacyjne przenoszą akcent z kategorii grupy ryzyka lub grupy wysokiego ryzyka 

na wspieranie w wszelkich formach rozwoju młodzieży, dzięki któremu ludzie młodzi nabierając 
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kompetencji społecznych włączając się w życie publiczne i przyjmując odpowiedzialność za siebie 

i innych uzyskują efektywne narzędzia przeciwdziałania zagrożeniom. 

SENIORZY 

1. Przyrost liczby coraz dłużej żyjących osób starszych rodzi nieznane do tej pory wyzwania dla 

jednostek, rodzin, społeczności i państwa. Właściwe adresowanie zasobów służących utrzymaniu 

optymalnego poziomu funkcjonowania starzejących się jednostek wymaga powtarzalnych pomiarów 

umożliwiających kategoryzacje seniorów z punktu widzenia stanu zdrowia i sprawności, poziomu 

samodzielności życiowej, położenia materialnego oraz form aktywności społecznej. 

2. Gwarancją efektywności środowiskowych programów gerontologicznych jest bezpieczne 

i funkcjonalne mieszkanie osób starszych oraz aktywne i dostępne zaplecze społeczne 

oraz usługowe dla gospodarstwa domowego seniorów. 

3. Partycypacja społeczna seniorów jest szansą i warunkiem koniecznym integracji 

międzypokoleniowej, w ramach której każda generacja wnosi unikatowe zasoby i umiejętności 

wzmacniając społeczność i samych partnerów. Uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności 

obejmować musi wszystkie aspekty życia zbiorowego (także rynek pracy) i sprzyjać 

samokształceniu, edukacji obywatelskiej i generowaniu postaw sprzyjających akceptacji 

poszczególnych faz życia, a także traktowaniu przestrzeni społecznej jako swojej. ludzie starzy 

chcą/powinni/muszą zabierać głos w swoich sprawach i mieć udział w decyzjach ich dotyczących. 

4. Upowszechnianie wiedzy ogólnej i związanej ze starzeniem się to: 

A. Warunek orientacji w świecie zewnętrznym (fizycznym i społecznym)i utrzymania związków 

ze społecznością i społeczeństwem globalnym, 

B. Zwiększenie szans dialogu i porozumienia międzypokoleniowego, 

C. Baza samorealizacji oraz aktywnego i spełnionego życia, 

D. Szansa uniknięcia samotności, marginalizacji, wykluczenia i izolacji społecznej. 

5. Starość sama w sobie nie jest chorobą, ale starzenie się rodzi prawdopodobieństwo pojawienia 

się choroby, a w konsekwencji ryzyko utraty sprawności – mamy wielu normalnie funkcjonujących 

ludzi starych, których z medycznego punktu widzenia nie można jednakże uznać za osoby zdrowe 

i w pełni sprawne. Wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw jest i będzie tworzenie 

efektywnego, całościowego systemu opieki geriatryczno-gerontologicznej - konieczne jest także 

rozbudowywanie zinstytucjonalizowanych systemów wsparcia umożliwiających rodzinom 

kontynuowanie opieki nad zależnymi od niej osobami starszymi. 

6. Funkcjonowanie i stabilność warunków środowiskowych starzejącego się człowieka starszego 

oraz ich gospodarstwa domowego stabilizuje łatwo dostępna pomoc w codziennych sprawach 

oraz ułatwienia w dotarciu do tanich usług lub realizowanych w ramach pracy społecznej lub w 

formie wzajemnej wymiany zasobów, dóbr i świadczeń usług (stworzenia takiej sieci usługowej nie 

wymaga nowych regulacji prawnych) - pilnym zadaniem jest rozbudowa programów oferujących 

samotnym, tracącym sprawność osobom starszym zróżnicowane formy wsparcia i opieki w ich 

mieszkaniu. 

7. Utrata bezpieczeństwa osobistego rodzi poczucie zagrożenie u wielu obywateli – u osób 

starszych prowadzi, to jednak do głębokiej nieufności wobec świata zewnętrznego, 

a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji i izolacji społecznej. Rozmiary zjawisk 

patologicznych i dewiacyjnych wśród najstarszych mieszkańców miasta nie są znane, niewiele 

także wiadomo o skali nadużyć i przemocy wobec seniorów. 
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OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI 

1. Wśród mierników kondycji zdrowotnej współczesnych społeczeństw traci na znaczeniu przeciętne 

trwanie życia ludzkiego, zaś coraz większa wagę przypisuje się prawdopodobnej liczbie lat 

przeżytych bez choroby przewlekłej i/lub niepełnej sprawności – stale rosnąca liczba osób 

z ograniczeniem sprawności wymaga reorientacji funkcji w systemie opieki zdrowotnej: pilną 

potrzeba staje się budowa efektywnego systemu prewencji przyczyn niepełnej sprawności (choroby 

przewlekłe, urazy i wypadki) oraz łagodzenia/ograniczania/eliminowania skutków utraty 

sprawności. 

2. Stały przyrost liczby osób niepełnosprawnych wymaga przejścia od polityki przystosowania 

samych niepełnosprawnych do ich stanu funkcjonalnego i utrzymania status quo osoby 

niepełnosprawnej do strategii opartej na wzmacnianiu jej zasobów własnych oraz potencjału 

społeczności, służących utrzymaniu optymalnego poziomu funkcjonowania niepełnosprawnych 

jednostek najpierw w miejscu zamieszkania, a następnie w innych zbiorowościach i instytucjach. 

3. Gwarancją efektywności środowiskowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych jest 

w pierwszej kolejności bezpieczne i funkcjonalne otoczenie (przestrzeń i środowisko bez barier) 

i mieszkanie oraz dostępne, a następnie gotowe do udzielenia wsparcia zaplecze społeczne. 

4. Dla stabilności położenia społecznego i codziennego funkcjonowania niepełnosprawnych 

obywateli konieczne jest także uzupełnienie pierwotnej, naturalnej sieci wsparcia o różnorodne 

formy świadczeń, usług i opieki w środowisku zamieszkania, jak również zinstytucjonalizowane 

systemy pomocy umożliwiające rodzinom kontynuowanie opieki nad zależnymi od niej osobami 

niepełnosprawnymi. 

GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA SOCJALNEGO 

1. Priorytety strategiczne muszą dysponować pakietem działań dla znanych i możliwych 

do przewidzenia szczególnych zagrożeń w sferze socjalnej oraz dewiacji, patologii i związanych 

z nimi problemów społecznych – przedmiotem działań programów polityki społecznej adresowanych 

do grup szczególnego ryzyka muszą być kwestie, które mogą prowadzić do bezradności, 

marginalizacji i wykluczenia społecznego z powodu: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, 

uzależnienia, dewiacji i patologii społecznych, przestępczości i przemocy, długotrwałej choroby 

i niepełnosprawności, nagłych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. 

2. Programy adresowane do grup wrażliwych uwzględniać również muszą takie formy wsparcia, jak 

interwencja w kryzysie, pomoc dla opuszczających zakłady karne oraz imigrantów (w tym 

uchodźców i repatriantów) wspieranie kombatantów i osób represjonowanych oraz rozwiązywanie 

inne problemów, które pojawią się w trakcie realizacji strategii. 

3. Podstawową gwarancją spójnej polityki społecznej w obszarze wysokiego ryzyka socjalnego jest 

zarówno szybkie reagowanie na pojawiające się zagrożenia statusu socjalno-zdrowotnego 

jednostek oraz funkcjonalności infrastruktury socjalnej, jak również elastyczność i trafność doboru 

metod i środków zaspokajania istotnych potrzeb członków społeczności. 

4. Polityka społeczna dysponować musi schematem kierunkowych rozwiązań, matrycą pomiaru 

i adekwatnymi narzędziami w toku rozwiązywania specyficznych problemów jednostkowych 

i grupowych z poziomu regionu. W oparciu o tak przygotowaną ramę koncepcyjną budować należy 

wsparcie i/lub proponować specjalistyczne projekty oraz programy w zależności od natężenia 

występujących potrzeb i problemów w powiatach/gminach: 

A. Konieczny jest monitoring i narzędzia okresowego pomiaru zagrożeń w sferze socjalnej 

oraz problemów społecznych w regionie; 

B. Programy działania budowane być powinny w oparciu o permanentną diagnozę potrzeb 

i oczekiwań obywateli. 
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5. Założenia powyższe wpisane w strategię polityki społecznej pozwolą władzom publicznym, 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom sceny publicznej na elastyczne reagowanie na 

pojawiające się zagrożenia dla stabilności bezpieczeństwa jednostkowego i publicznego oraz jakości 

życia mieszkańców regionu. 

6. Proponowane zasady, cele operacyjne i zadania w programach adresowanych do grup 

wrażliwych domykają całościową strategię polityki społecznej czyniąc ją równocześnie otwartą na 

zmiany i dostosowującą się do wymogów rzeczywistości. 

Programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce jest Regionalny 

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020, który 

powstał w ramach Projektu systemowego „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej 

Wielkopolski” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Priorytet 

VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Projekt 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W Planie przedstawiono wizję rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim poprzez określenie rezultatów, których osiągnięcie do roku 2020 jest kluczowe dla 

Samorządu Województwa. Z drugiej strony w planie zawarto propozycje konkretnych działań, które 

mają doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rzeczy.  

Na poziomie regionalnym zakłada się włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województw w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem usług 

lokalnych oraz innymi priorytetami, w których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej. 

Zostało to zapewnione dzięki odpowiednim zapisom w projekcie Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020 (wersja z lipca 2012 r.), gdzie przewiduje się realizację celu 

operacyjnego 5.11 Rozwój gospodarki społecznej. Ponadto polityka wsparcia ekonomii społecznej 

wpisuje się również w założenia Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 

roku 2020. W ramach Priorytetu III Strategii pn. Bezpieczna Wielkopolska, przewidziane są 

działania w obszarze pn. Rozwój infrastruktury instytucjonalnej i programów dla przedsięwzięć 

w sferze ekonomii społecznej umożliwiających reintegrację społeczną grup wrażliwych. 

W tym kontekście niezwykle ważnym problemem politycznym i ekonomicznym jest zjawisko 

wykluczenia społecznego. Nie tylko bowiem utrudnia ono rozwój gospodarczy poprzez niepełne 

wykorzystanie zasobów ludzkich, ale także stanowi barierę dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. W rezultacie jednym z głównych celów polityki społecznej staje się likwidowanie 

oraz minimalizowanie zjawiska marginalizacji oraz negatywnych skutków wykluczenia.  

Dla opracowania priorytetów i celów Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 niezbędna jest charakterystyka sytuacji 

przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce w tym celu poniżej przytoczono syntetyczne opisy 

głównych typów podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce i przykładowe obszary ich 

działalności457: 

 Zakłady Aktywności Zawodowej - powstały głównie dzięki środkom Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wsparciu samorządów terytorialnych. Obecnie 

na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje dziewięć tego typu zakładów. Ich 

głównym zadaniem jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a - poprzez oferowaną 

rehabilitację zawodową i społeczną - również przygotowanie ich do życia w otwartym 

środowisku. 

                                                 

 

 
457 Stan liczbowy typów podmiotów na 2012 rok. 
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 Spółdzielnie socjalne - są jednym ze sposobów walki z bezrobociem i wykluczeniem 

społecznym, stosowanym w coraz większej liczbie krajów. Zadanie spółdzielni polega na 

zrzeszaniu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, byłych więźniów oraz osób mających 

problem z integracją ze społeczeństwem. W chwili obecnej w województwie wielkopolskim 

działa 69 spółdzielni socjalnych.  

 NGO prowadzące działalność gospodarczą, wśród których należy wyróżnić przede 

wszystkim dwa typy jednostek: fundacje i stowarzyszenia. Na terenie Wielkopolski 

funkcjonuje około 270 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) to jednostki, które nie posiadają samodzielnej 

osobowości prawnej i funkcjonują jako twory wyodrębnione przy organizacjach 

pozarządowych lub organach władzy samorządowej. Podmioty te mają za zadanie stwarzać 

osobom niepełnosprawnym warunki do społecznej oraz zawodowej rehabilitacji i integracji. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej finansowane są przede wszystkim ze środków PFRON. 

W Wielkopolsce działają obecnie 84 WTZ-y. 

 Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest jednostką organizacyjną realizującą program 

reintegracji zawodowej i społecznej poprzez: kształcenie umiejętności pozwalających 

na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych niedostępnych osobom 

podlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych 

oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji 

zawodowych; naukę zaspokajania potrzeb własnym zatrudnieniem, zwłaszcza poprzez 

możliwość osiągania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą 

(na podstawie art. 3 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). Najbardziej 

popularne warsztaty organizowane przez CIS to warsztaty budowlane, porządkowe 

i ogrodnicze. Obecnie na terenie Wielkopolski działa 22 CIS. 

 Kluby Integracji Społecznej (KIS) to podmioty, których celem jest niesienie pomocy 

osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w zakresie kompetencji dotyczących 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. nie ma formalnego obowiązku składania 

sprawozdań liczba ta jest zaniżona, szacuje się, że w Wielkopolsce funkcjonuje około 20 

KIS. 

 Spółka non-profit to spółka, której funkcjonowanie nakierowane jest przede wszystkim 

na cele społeczne, a nie na generowanie zysków. W Wielkopolsce działa 1 spółka z o.o. 

non-profit o charakterze prozatrudnieniowym. 

Funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce zależne jest od komplementarnego 

zaangażowania wielu podmiotów działających na rzecz osób i instytucji. Planowaną strukturę 

systemu wsparcia ES w województwie wielkopolskim na lata 2013-2020 przedstawia schemat 

zamieszczony poniżej. 
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Schemat4.Planowana struktura systemu wsparcia ES w województwie wielkopolskim na lata 2013-

2020 

 

 

Źródło: Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020, Poznań, 2012 

Bariery rozwoju ekonomii społecznej lokują się na czterech płaszczyznach (regionalnym, lokalnym, 

bariery rozwoju PES, bariery włączania grup zagrżoncyh wykluczeniem w ES). Na poziomie 

regionalnym należy podkreślić następujące aspekty: 

• brak spójnej wizji roli strategicznej ES w regionie i narzędzi jej realizacji, 

• brak koordynacji działań w sektorze ES, 

• rozproszenie informacji nt. przedsięwzięć, instytucji458. 

 

Opis dotychczasowego wsparcia w ramach działań SPS ukierunkowanych na wspieranie 

włączenia społecznego 

Z raportu Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich wynika, iż najczęstszym 

problemem społecznym według respondentów biorących udział w przeprowadzonym na potrzeby 

raportu badania w 2012 roku było bezrobocie (55,7% odpowiedzi). Analiza odpowiedzi wykazała, 

że bezrobocie było silniejszym problemem w mieście Poznań i subregionach: konińskim, 

poznańskim i pilskim. Powagę problemu podkreślał fakt, że 48,6% respondentów wskazało właśnie 

bezrobocie jako najważniejszy problem do rozwiązania w kwestiach ekonomicznych. Również 

przeciwdziałanie bezrobociu znaczna część respondentów wskazała jako priorytet polityki 

społecznej w badanych powiatach (31,4% – najwyższy udział wskazanych priorytetów). Poza tym, 

5,7% badanych przedstawicieli powiatów wskazało aktywizację osób bezrobotnych. Co czwarty 

                                                 

 

 
458Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020, Poznań, 2012 
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respondent podkreślił słabą dostępność do opieki zdrowotnej (25,7% odpowiedzi). Nasilona skala 

tego problemu dotyczyła przede wszystkim respondentów z subregionu poznańskiego. 

W pozostałych subregionach problem ten oceniono rzadziej, niż w co piątej odpowiedzi. Jako 

priorytet polityki społecznej w swoim powiecie służbę zdrowia określiło zaledwie 12,9% badanych. 

Co piąty respondent wskazał problem pomocy niepełnosprawnym lub ubóstwo (po 17,1% 

odpowiedzi), przy czym problemy te częściej wskazywali pracownicy PUP niż pozostali respondenci. 

Obie kwestie dotyczyły liczniej miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców niż tych mniejszych. 

Problem pomocy niepełnosprawnym wskazano przede wszystkim w subregionie poznańskim 

i kaliskim, a ubóstwo w subregionie poznańskim i pilskim. Pomimo nieczęstego wskazania pomocy 

niepełnosprawnym jako aktualnego problemu społecznego w powiatach, rozwiązanie go zostało 

wskazane jako jeden z kluczowych priorytetów polityki społecznej powiatów (28,6% respondentów 

– drugi wynik pod względem największej liczności). Również aktywizacja osób niepełnosprawnych 

została wskazana przez 7,1% badanych.  

Kolejne powtarzające się problemy w wielkopolskich powiatach to: zły stan infrastruktury drogowej, 

słaba komunikacja z większymi ośrodkami oraz przemoc w rodzinie (po 11,4% odpowiedzi). Dwa 

pierwsze szczególnie zauważone zostały przez przedstawicieli władz powiatowych, natomiast 

ostatni problem wskazywali najczęściej pracownicy innych organizacji odpowiadających za pomoc 

społeczną. Zły stan infrastruktury drogowej wskazywano częściej w miejscowościach powyżej 50 

tys. mieszkańców. Odwrotnie było w przypadku słabej komunikacji z większymi ośrodkami 

i przemocy w rodzinie. Zły stan infrastruktury drogowej najczęściej wskazywano w subregionie 

poznańskim, natomiast dwa pozostałe problemy – w subregionie konińskim. Co ósmy respondent 

podkreślił istotę rozwiązania problemu złego stanu infrastruktury drogowej z przyczyn braku 

finansowania. Jednak wskazując najważniejsze priorytety polityki społecznej w swoim powiecie, 

drogi wytypowało zaledwie 1,4% respondentów. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie stanowiło 

7,1% wskazań przy typowaniu najważniejszych priorytetów polityki społecznej w swoim 

powiecie459. 

 

  

                                                 

 

 
459 Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012. 
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Tabela 38.Realizacja Strategii Polityki Społecznej do 2020 w 2011 roku – liczba programów 

(działań) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku za 2011 rok.  

Jak wynika z powyższej tabeli w największym stopniu działania SPS realizowane są w Wielkopolsce 

przez UMWW. Jednocześnie najliczniej realizowane są one w ramach Priorytetu I Wielkopolska 

równych szans i możliwości.  

Z raportu Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich wywnioskować można, 

iż do kluczowych priorytetów polityki społecznej jej odbiorcy zaliczyli: 

 działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, 

 pomoc i wsparcie udzielane potrzebującym, 

 aktywizację i budowę równości (działanie przeciwko wykluczeniom i aktywizacja osób 

starszych i niepełnosprawnych, aktywizacja w sprawach kultury, przeciwdziałanie 

niezaradności opieki wychowawczej), 

 dbałość o edukację i podnoszenie jej dostępności i poziomu, 

 zdrowie i poprawę dostępności wysokiej jakości usług w tym zakresie, 

 wspieranie przedsiębiorczości460. 

Jednocześnie niemal wszystkie kluczowe priorytety, wymienione powyżej przez odbiorców SPS 

wpisują się w Priorytet I Wielkopolska równych szans i możliwości, który jak wskazano, realizowany 

był najczęściej w 2011 roku.  

Z raportu Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce wynika, iż w 2011 

roku zdecydowana większość podmiotów ekonomii społecznej (90,2%) prowadziła działania 

na rzecz grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli chodzi o formę 

prawną badanych PES, na rzecz osób wykluczonych działały niemal wszystkie spółdzielnie, a także 

wszystkie centra integracji społecznej oraz wszystkie zakłady aktywności zawodowej. Biorąc 

                                                 

 

 
460 Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Raport z badań empirycznych, Poznań, 2012. 

Priorytet UMWW 

ROPS WUP 
Dept. Ochrony 

Zdrowia i 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

Dept. 
Sportu i 
Turystyki 

Dept. 
Organizacyjny 

i Kadr 

Dept. 
Kultury 

Dept. 
Edukacji i 

Nauki 

Priorytet I: 
Wielkopolska 
równych 
szans i 
możliwości 

 16  157 10 69 38 

Priorytet II: 
Zdrowi 
Wielkopolanie 18   3 12   

Priorytet III: 
Bezpieczna 
Wielkopolska 

2   1 56 9  

Priorytet IV: 
Wielkopolska 
Obywatelska 

 4 5  23   
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pod uwagę podmioty nie prowadzące takiej działalności ich największy odsetek wystąpił wśród 

spółdzielni inwalidów i niewidomych.  

Grupą, na rzecz której działało najwięcej spośród badanych podmiotów były osoby niepełnosprawne 

(57 wskazań), następnie osoby bezrobotne (40 wskazań), osoby uzależnione lub wychodzące 

z uzależnienia (36 wskazań), osoby ubogie (35 wskazań) oraz osoby o niskich kwalifikacjach 

(34 wskazań).  

Jeśli chodzi o najważniejszego beneficjenta działań organizacji na pierwszym miejscu pojawiają się 

osoby bezrobotne (23 wskazania) i osoby o niskich kwalifikacjach (20 wskazań).  

Badane podmioty prowadziły różnego typu działania w stosunku do osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem. Najczęściej prowadzone były takie działania jak: podnoszenie 

kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów zawodowych (30 wskazań), podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych poprzez okresowe zatrudnienie i staże zawodowe w ramach organizacji (29 wskazań) 

oraz doradztwo i poradnictwo specjalistyczne (26 wskazań). Najrzadziej organizowane były staże 

w firmach zewnętrznych (7 wskazań), co może świadczyć o niewielkiej współpracy podmiotów 

ze środowiskiem biznesowym czy innymi organizacjami. Większość PES zdeklarowała, iż prowadzi 

działalność na rzecz społeczności lokalnej (58,5%). Zdecydowana większość z badanych organizacji 

(86,3%) deklarowała, iż nie prowadzi innego rodzaju działalności społecznej niż wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem lub działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań prawie połowa organizacji nie planuje zmian w obszarze działalności 

społecznej (49,1%), zaś nieznacznie mniejszy odsetek – 45,7% planuje rozszerzyć ten rodzaj 

działalności461. 

 

Spójność działań SPS na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ze SRWW, 

Strategią Europa 2020, a także WRPO.  

Poniższa tabela prezentuje powiązanie celów SPS i celów operacyjnych SRWW. 

Tabela 39. Spójność celów SPS i celów operacyjnych SRWW 

                             Priorytety  SPS  
 
 
Cele operacyjne  
SRWW  

 

Priorytet I: 
Wielkopolska 

równych 
szans i 

możliwości 

Priorytet II: 
Zdrowi 

Wielkopolanie 

Priorytet III: 
Bezpieczna 

Wielkopolska 
(bezpieczeństwo 

publiczne i 
socjalne) 

Priorytet IV: 
Wielkopolska 
obywatelska 

Cel operacyjny 5.1. Wsparcie 
ośrodków lokalnych 

x     x 

 Cel operacyjny 5.2. Rozwój 
obszarów wiejskich 

        

Cel operacyjny 5.3. Aktywizacja 
obszarów o najniższym stopniu 
rozwoju i pogarszających się 
perspektywach rozwojowych 

x       

Cel operacyjny 5.4. Wsparcie 

terenów wymagających 
restrukturyzacji, odnowy i 
rewitalizacji 

x       

Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie 
dostępności do podstawowych usług 
publicznych 

        

                                                 

 

 
461Raport z badania pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce, Poznań, 2011 
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                             Priorytety  SPS  
 
 
Cele operacyjne  
SRWW  

 

Priorytet I: 
Wielkopolska 

równych 
szans i 

możliwości 

Priorytet II: 
Zdrowi 

Wielkopolanie 

Priorytet III: 
Bezpieczna 

Wielkopolska 
(bezpieczeństwo 

publiczne i 
socjalne) 

Priorytet IV: 
Wielkopolska 
obywatelska 

Cel operacyjny 6.11. Rozwój 
gospodarki społecznej 

        

Cel operacyjny 6.12. Rozwój 
„srebrnego” sektora gospodarki 

x x x x 

Cel operacyjny 6.13. Rozwój biznesu 
i usług zdrowotnych 

x       

Cel operacyjny 7.1. Poprawa 
warunków, jakości i dostępności 
edukacji 

x       

Cel operacyjny 7.2. Wsparcie 
szkolnictwa wyższego 

x       

Cel operacyjny 7.3. Promocja 
przedsiębiorczości i zatrudnialności 

        

Cel operacyjny 7.4. Rozwój oraz 
promocja postaw kreatywnych i 
innowacyjnych 

        

Cel operacyjny 7.5. Wzmocnienie 

szkolnictwa zawodowego i 
technicznego oraz poprawa 
organizacji rynku pracy 

x       

Cel operacyjny 7.6. Rozwój 
kształcenia ustawicznego 

        

Cel operacyjny 8.1. Wzmacnianie 
aktywności zawodowej 

x       

Cel operacyjny 8.2. Poprawa sytuacji 
i przeciwdziałanie zagrożeniom 
demograficznym 

x       

Cel operacyjny 8.3. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców i opieki 
zdrowotnej 

  x     

Cel operacyjny 8.4. Promocja 
zdrowego stylu życia 

        

Cel operacyjny 8.5. Wzmacnianie 
włączenia społecznego 

x   x x 

Cel operacyjny 8.6. Wzmocnienie 
systemu usług i pomocy społecznej 

x   x x 

Cel operacyjny 8.7. Kształtowanie 
skłonności mieszkańców do 
zaspokajania potrzeb wyższego 
rzędu 

      x 

Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału 
społecznego na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego 

      x 

Cel operacyjny 8.9. Ochrona 
zasobów, standardu i jakości życia 
rodziny 

x       

Cel operacyjny 8.11. Poprawa 
warunków mieszkaniowych 

x       

Źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów w obszarze włączenia społecznego w SPS, 

a także SRWW można zaobserwować spójność celów wpisujących się w obszar Priorytetu I: 

Wielkopolska równych szans i możliwości, ze zmodyfikowaną SRWW –pokrycie celów jest 

bardzo duże.  

Z dalszej analizy wywnioskować można także, iż w najmniejszym stopniu pokrycie celów 

i podejmowanych działań uwidacznia się na poziomie Priorytetu II SPS – Zdrowi Wielkopolanie 

oraz celów operacyjnych SRWW. W tym ujęciu spójność odnotowano w przypadku celu 

operacyjnego SRWW 6.12 rozwój „srebrnego” sektora gospodarki, a także celu operacyjnego 8.3. 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej. 

Tabela 40. Spójność Regionalnego Planu ES i SRWW 

                 RPES 

 

 

 

 

 

SRWW 

Priorytet I 

Integracja działań 

wspierających 

przedsiębiorczość 

społeczną w 

Wielkopolsce: 

Cel 1.1. Wdrożenie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia ekonomii 

społecznej 

Priorytet II. 

Wzrost świadomości na 

temat 

przedsiębiorczości 

społecznej: 

Cel 2.2. Utworzenie 

modelu edukacyjnego 

na temat 

przedsiębiorczości 

społecznej w regionie 

Priorytet II. 

Wzrost świadomości na 

temat 

przedsiębiorczości 

społecznej: 

Cel 2.3 Promocja 

przedsiębiorczości 

społecznej w Regionie 

Priorytet III. 

Poprawa efektywności 

ekonomicznej 

podmiotów 

przedsiębiorczości 

społecznej: 

Cel 3.1. utworzenie 

zintegrowanych 

struktur 

przedsiębiorczości 
społecznej 

Cel operacyjny 5.1. 

Wsparcie ośrodków 
lokalnych 

x     x 

Cel operacyjny 5.2. Rozwój 
obszarów wiejskich 

        

Cel operacyjny 5.3. 
Aktywizacja obszarów o 

najniższym stopniu 

rozwoju i pogarszających 

się perspektywach 
rozwojowych 

        

Cel operacyjny 5.4. 
Wsparcie terenów 

wymagających 

restrukturyzacji, odnowy i 

rewitalizacji 

        

Cel operacyjny 5.5. 

Zwiększenie dostępności 

do podstawowych usług 
publicznych 

        

Cel operacyjny 6.11. 
Rozwój gospodarki 

społecznej 

x   x x 

Cel operacyjny 6.12. 

Rozwój „srebrnego” 

sektora gospodarki 

      x 

Cel operacyjny 6.13. 

Rozwój biznesu i usług 

zdrowotnych 

        

Cel operacyjny 7.1. 

Poprawa warunków, 

jakości i dostępności 
edukacji 

  x     

Cel operacyjny 7.2. 
Wsparcie szkolnictwa 

wyższego 

  x     

Cel operacyjny 7.3. 

Promocja 

przedsiębiorczości i 

zatrudnialności 

x x x X 
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                 RPES 

 

 

 

 

 

SRWW 

Priorytet I 

Integracja działań 
wspierających 

przedsiębiorczość 

społeczną w 

Wielkopolsce: 

Cel 1.1. Wdrożenie i 

doskonalenie systemu 

wsparcia ekonomii 

społecznej 

Priorytet II. 

Wzrost świadomości na 
temat 

przedsiębiorczości 

społecznej: 

Cel 2.2. Utworzenie 

modelu edukacyjnego 

na temat 

przedsiębiorczości 

społecznej w regionie 

Priorytet II. 

Wzrost świadomości na 
temat 

przedsiębiorczości 

społecznej: 

Cel 2.3 Promocja 

przedsiębiorczości 

społecznej w Regionie 

Priorytet III. 

Poprawa efektywności 
ekonomicznej 

podmiotów 

przedsiębiorczości 

społecznej: 

Cel 3.1. utworzenie 

zintegrowanych 

struktur 

przedsiębiorczości 

społecznej 

Cel operacyjny 7.4. Rozwój 

oraz promocja postaw 

kreatywnych i 
innowacyjnych 

x x x x 

Cel operacyjny 7.5. 
Wzmocnienie szkolnictwa 

zawodowego i 

technicznego oraz poprawa 

organizacji rynku pracy 

  x     

Cel operacyjny 7.6. Rozwój 

kształcenia ustawicznego 
  x     

Cel operacyjny 8.1. 

Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 

x x x x 

Cel operacyjny 8.2. 

Poprawa sytuacji i 
przeciwdziałanie 

zagrożeniom 

demograficznym 

        

Cel operacyjny 8.3. 

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców i opieki 
zdrowotnej 

        

Cel operacyjny 8.4. 
Promocja zdrowego stylu 

życia 

        

Cel operacyjny 8.5. 

Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

x x x x 

Cel operacyjny 8.6. 

Wzmocnienie systemu 

usług i pomocy społecznej 

        

Cel operacyjny 8.7. 

Kształtowanie skłonności 

mieszkańców do 
zaspokajania potrzeb 

wyższego rzędu 

        

Cel operacyjny 8.8. 

Budowa kapitału 

społecznego na rzecz 

społeczeństw 

        

Cel operacyjny 8.9. 

Ochrona zasobów, 
standardu i jakości życia 

rodziny 

        

Cel operacyjny 8.11. 
Poprawa warunków 

mieszkaniowych 

        

Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów i działań w obszarze włączenia społecznego 

w Regionalnego Planu ES, a także SRWW można zaobserwować spójność celów, a także działań 

wpisujących się w obszar Priorytetu I Integracja działań wspierających przedsiębiorczość 

społeczną w Wielkopolsce: Cel 1.1. Wdrożenie i doskonalenie systemu wsparcia 

ekonomii społecznej ze zmodyfikowaną SRWW z celem operacyjnym 5.1. Wsparcie ośrodków 

lokalnych, a także z celem operacyjnym 5.5. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług 
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publicznych, celem operacyjnym 6.11. Rozwój gospodarki społecznej, celem operacyjnym 7.3. 

Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności, celem operacyjnym 7.4. Rozwój oraz promocja 

postaw kreatywnych i innowacyjnych, celem operacyjnym 8.1. Wzmacnianie aktywności 

zawodowej, celem operacyjnym 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego. 

Dalsza analiza wykazała pokrycie celów i działań w obszarze Priorytetu II. Wzrost 

świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej: Cel 2.2. Utworzenie modelu 

edukacyjnego na temat przedsiębiorczości społecznej w regionie z SRWW z 

celemoperacyjnym 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji, celem operacyjnym 

7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego, celem operacyjnym, celem operacyjnym 7.4. Rozwój 

oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych, celem 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa 

zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku pracy, celem operacyjnym 7.6. 

Rozwój kształcenia ustawicznego, celem operacyjnym 8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej, 

celem operacyjny 8.5. Wzmacnianie włączenia społecznego.  

 

Tabela 41. Spójność SPS ze Strategią Europa 2020 

 
                                                 SPS 
 
Europa 
2020 
 

Priorytet 
I 

Priorytet 
II 

Priorytet 
III 

Priorytet 
IV 

Nadrzędny i wymierny cel, który ma zostać osiągnięty 
do 2020 r.: zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku 
20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75%; 

x 
   

Nadrzędny i wymierny cel, który ma zostać osiągnięty 
do 2020 r.: ograniczyć liczbę osób przedwcześnie 
kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% 
oraz zwiększyć odsetek osób w wieku 30-34 lat 
posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co 
najmniej 40%; 

x 
   

Nadrzędny i wymierny cel, który ma zostać osiągnięty 
do 2020 r.: ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez 
wydobycie z ubóstwa 20 mln osób 

x 
   

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez 
zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, 

x 
   

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez 
inwestowanie w kwalifikacje, 

x 
   

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez 
zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy 

x 
  

x 

Priorytet: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez 

systemy szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom 
przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc 
budować spójne społeczeństwo 

x 
   

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy celów w obszarze włączenia społecznego w SPS, 

a także Strategii Europa 2020 można zaobserwować spójność celów wpisujących się w obszar 

Priorytetu I: Wielkopolska równych szans i możliwości, ze Strategią Europa 2020. Pokrycie 

celów i działań odbywa się w tym przypadku ze wszystkimi przytoczonymi do analizy celami 

Strategii.  
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Znaczący jest w tym przypadku brak spójności Priorytet II: Zdrowi Wielkopolanie oraz Priorytet 

III: Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeństwo publiczne i socjalne) z celami i priorytetami 

Strategii Europa 2020, a także mała spójność na poziomie Priorytet IV: Wielkopolska obywatelska 

SPS z Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez systemy 

szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi 

oraz móc budować spójne społeczeństwo.  

 

Tabela 42. Spójność Regionalnego Planu Ekonomii Społecznej ze Strategią Europa 2020 

                           RPES 
 

 
 
Europa 
2020 
 

Priorytet I  
Cel 1.1. 

Wdrożenie i 
doskonalenie 

systemu 
wsparcia 
ekonomii 

społecznej 

Priorytet II. 
Cel 2.2. Utworzenie 

modelu 
edukacyjnego na 

temat 
przedsiębiorczości 

społecznej w 
regionie 

Priorytet II. 

Cel 2.3 
Promocja 

przedsiębiorcz
ości społecznej 

w regionie 

Priorytet III. 
Cel 3.1. 

utworzenie 
zintegrowanych 

struktur 
przedsiębiorczośc

i społecznej 

Nadrzędny i wymierny 
cel, który ma zostać 
osiągnięty do 2020 r.: 
zwiększyć stopę 
zatrudnienia osób w 
wieku 20-64 lat z 
obecnych 69% do co 
najmniej 75%; 

x x x x 

Nadrzędny i wymierny 
cel, który ma zostać 
osiągnięty do 2020 r.: 
ograniczyć liczbę osób 
przedwcześnie 
kończących naukę 
szkolną do 10% z 
obecnych 15% oraz 
zwiększyć odsetek osób 
w wieku 30-34 lat 
posiadających wyższe 
wykształcenie z 31% do 
co najmniej 40%; 

 x   

Nadrzędny i wymierny 
cel, który ma zostać 
osiągnięty do 2020 r.: 
ograniczyć liczbę 
Europejczyków żyjących 
poniżej krajowej granicy 
ubóstwa o 25% poprzez 
wydobycie z ubóstwa 20 
mln osób 

    

Priorytet: INTELIGENTNY 
I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU poprzez 
zapewnienie wysokiego 
poziomu zatrudnienia, 

x    

Priorytet: INTELIGENTNY 
I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU poprzez 
inwestowanie w 
kwalifikacje, 
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                           RPES 
 
 
 
Europa 
2020 
 

Priorytet I  
Cel 1.1. 

Wdrożenie i 
doskonalenie 

systemu 
wsparcia 
ekonomii 

społecznej 

Priorytet II. 
Cel 2.2. Utworzenie 

modelu 
edukacyjnego na 

temat 
przedsiębiorczości 

społecznej w 
regionie 

Priorytet II. 
Cel 2.3 

Promocja 
przedsiębiorcz
ości społecznej 

w regionie 

Priorytet III. 
Cel 3.1. 

utworzenie 
zintegrowanych 

struktur 
przedsiębiorczośc

i społecznej 

Priorytet: INTELIGENTNY 
I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU poprzez 
zwalczanie ubóstwa oraz 
modernizowanie rynków 
pracy 

x    

Priorytet: INTELIGENTNY 
I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY 
WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU poprzez 
systemy szkoleń i 
ochrony socjalnej, aby 
pomóc ludziom 
przewidywać zmiany i 
radzić sobie z nimi oraz 
móc budować spójne 
społeczeństwo 

    

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy spójności celów i działań Regionalnego Planu ES 

oraz celów Strategii Europa 2020, zaobserwować można pokrycie zwłaszcza na poziomie 

nadrzędnego i wymiernego celu, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.: zwiększyć stopę 

zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75% ze wszystkimi 

priorytetami Regionalnego Planu ES.  

Dalsza analiza wykazała spójność na poziomie Priorytetu I Integracja działań wspierających 

przedsiębiorczość społeczną w Wielkopolsce: Cel 1.1. Wdrożenie i doskonalenie systemu wsparcia 

ekonomii społecznej, a także Priorytetu: INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, 

a także poprzez zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy. Ponadto pokrycie 

wystąpiło także na poziomie Priorytet II. Wzrost świadomości na temat przedsiębiorczości 

społecznej: Cel 2.2. Utworzenie modelu edukacyjnego na temat przedsiębiorczości społecznej 

w regionie z nadrzędnym i wymiernym celem Strategii Europa 2020, który ma zostać osiągnięty 

do 2020 r.: ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 

15% oraz zwiększyć odsetek osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% 

do co najmniej 40%. 

 

Tabela 43. Spójność WRPO z SPS 

 
                                                          SPS 
 
WRPO  

Priorytet 
I 

Priorytet 
II 

Priorytet 
III 

Priorytet 
IV 

Priorytet II Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

x    

Priorytet IV Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich x  x 
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Priorytet IV Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

x  x  

Priorytet V Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego 

x   x 

Priorytet V Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 

x   x 

Priorytet V Działanie 5.3 Poprawa warunków 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 
województwie 

 x  x 

Priorytet V Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 

x 
  

x 

Źródło: opracowanie własne 

 

Odnosząc się do powyżej przedstawionej matrycy zauważyć można znaczną spójność celów WRPO 

z SPS. Szczególnie na poziomie Priorytetu I: Wielkopolska równych szans i możliwości. 

Natomiast najmniejsza spójność celów i działań zaobserwowana została na poziomie Priorytet II: 

Zdrowi Wielkopolanie SPS i Priorytetu V Działanie 5.5. WRPO Poprawa warunków funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w województwie.  

Tabela 44. Spójność WRPO z Regionalnym Planem ES 

 
                                                          
RPES 
 
WRPO  

Priorytet I  
Cel 1.1. 

Wdrożenie i 
doskonalenie 

systemu 
wsparcia 
ekonomii 

społecznej 

Priorytet II. 
Cel 2.2. 

Utworzenie 
modelu 

edukacyjnego 
na temat 

przedsiębiorcz
ości społecznej 

w regionie 

Priorytet II. 
Cel 2.3 

Promocja 
przedsiębiorcz
ości społecznej 

w regionie 

Priorytet III. 
Cel 3.1. 

utworzenie 
zintegrowanyc

h struktur 
przedsiębiorcz
ości społecznej 

Priorytet II Działanie 2.7 
Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

    

Priorytet IV Działanie 4.1 
Rewitalizacja obszarów 
miejskich 

    

Priorytet IV Działanie 4.2 
Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i 
powojskowych 

    

Priorytet V Działanie 5.1 

Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego 

 x   

Priorytet V Działanie 5.2 
Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, w tym kształcenia 
ustawicznego 

 x   

Priorytet V Działanie 5.3 
Poprawa warunków 
funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia w 
województwie 

    

Priorytet V Działanie 5.4 
Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 

    

Źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie przedstawionej powyżej matrycy spójności celów i działań Regionalnego Planu ES 

oraz celów WRPO, zaobserwować można pokrycie zwłaszcza na poziomie Priorytetu II. Wzrost 

świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej: Cel 2.2. Utworzenie modelu edukacyjnego 

na temat przedsiębiorczości społecznej w regionie Regionalnego Planu ES i celów Priorytetu 

V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: 

Działanie WRPO 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz 5.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. 

6.3. Konkluzje cząstkowe 

Wszystkie priorytety SPS zgodne są z przyjętą na potrzeby badania definicją, stąd też sprzyjają 

włączeniu społecznemu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i stymulowaniu włączenia 

społecznego. 

W największym stopniu działania SPS realizował w Wielkopolsce UMWW. Jednocześnie najliczniej 

realizowane były one w ramach Priorytetu I Wielkopolska równych szans i możliwości.  

Niemal wszystkie kluczowe priorytety, wymienione przez odbiorców SPS wpisują się w Priorytet 

I Wielkopolska równych szans i możliwości, który jak wskazano realizowany był najczęściej w 2011 

roku. Rekomendacje: Chcąc skutecznie walczyć z wyłączeniem społecznym należy dostosowywać 

ilości działań podejmowanych w ramach SPS do rzeczywistych potrzeb jej odbiorców.  

 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

51. Jakie doświadczenia wynikają z 
realizacji SPS w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu i 
stymulowaniu włączenia 
społecznego w regionie 
(rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego 
oraz rozwoju inicjatyw z 
zakresu ekonomii społecznej)? 

 

 
Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. 
odpowiedź na pytania dotyczące: wdrażania 
instrumentów ekonomii społecznej, doświadczeń z 
perspektywy 2007-2013) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 

52. Jakie doświadczenia wynikają z 
realizacji Regionalnego Planu 
ES w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu i stymulowaniu 
włączenia społecznego w 
regionie? 

 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego (m.in. 
odpowiedź na pytania dotyczące: wdrażania 
instrumentów ekonomii społecznej, doświadczeń z 
perspektywy 2007-2013) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 

53. W jakim zakresie i stopniu oraz 
w jaki sposób działania 
wyznaczone przez cele SPS 

służyły realizacji, w bieżącej 
perspektywie finansowej celów 
strategii Europa 2020 
dotyczących rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 
społecznemu? 

 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 
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54. W jakim zakresie i stopniu oraz 
w jaki sposób działania 
zaprojektowane przez 
Regionalny Plan ES przyczyniły 
się do realizacji, w bieżącej 
perspektywie finansowej, celów 
Strategii Europa 2020 
dotyczących rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 

55. Jaka jest adekwatność celów 
SPS oraz Regionalnego Planu 
ES, sformułowanych na 
poziomach: programu, 
priorytetów, rodzajów działań i 
typów projektów do potrzeb 

regionu związanych z celami 
Strategii Europa 2020 w 
zakresie rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu?  

 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  

 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: potrzeb mieszkańców) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 

56. Które rodzaje działań i typy 
projektów SPS oraz 
Regionalnego Planu ES w 
największym stopniu służą 
realizacji celów Strategii Europa 
2020 dla stymulowania rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w zakresie: 

a. obniżania aktualnego 
poziomu wykluczenia 
społecznego, 

b. przeciwdziałania 
rozszerzaniu i nasileniu się 
zjawisk wykluczenia 
społecznego,  

c. rozwoju instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 

d. rozwoju inicjatyw z 
zakresu ekonomii 
społecznej i 
zainteresowaniu grup 
docelowych ofertą 
instytucji funkcjonujących 
na płaszczyznach 
ekonomii społecznej? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 

57. Które potrzeby grup 
docelowych, zidentyfikowanych 
w modułach 1 i 2 oraz 3, są 
zaspokajane przez działania 
wynikające z celów SPS? Które 
z tych działań są adekwatne do 
zidentyfikowanych potrzeb w 
największym stopniu, a które w 
najmniejszym? 

 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: potrzeb mieszkańców) 
 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 
 Panel ekspertów  
 Studia przypadku (A,B) 

58. Które potrzeby grup 
docelowych, zidentyfikowanych 
w modułach 1 i 2 oraz 3 są 
zaspokajane, przez działania 

realizowane w ramach 
Regionalnego Planu ES, w 
największym stopniu, a które w 
najmniejszym? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 wyniki badań modułów 1,2,3 

 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: potrzeb mieszkańców) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI: A, B, C, ) 

 Panel ekspertów  
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 Studia przypadku (A,B) 

59. Jaka jest spójność celów SPS 
na poziomie strategii, 
priorytetów i pozostałych 
elementów programowania z 
celami zmodyfikowanej SRWW, 
w zakresie włączenia 
społecznego? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: doświadczeń z perspektywy 
2007-2013) 

60. Jaka jest spójność działań 

wyznaczonych przez Regionalny 
Plan ES z celami 
zmodyfikowanej SRWW, w 
zakresie włączenia społecznego 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 

następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: doświadczeń z perspektywy 
2007-2013) 

61. Jaka jest spójność celów SPS 
na poziomie strategii, 
priorytetów i pozostałych 
elementów programowania z 
celami Strategii Europa 2020, w 
zakresie rozwoju sprzyjającemu 
włączenia społecznemu?  

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: doświadczeń z perspektywy 
2007-2013) 

62. Jaka jest spójność działań 
wyznaczonych przez Regionalny 
Plan ES z celami Strategii 
Europa 2020, w zakresie 
rozwoju sprzyjającemu 
włączenia społecznemu? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: doświadczeń z perspektywy 
2007-2013) 

 

63. Jaka jest spójność celów WRPO 
na poziomie programu, 
priorytetów, rodzajów działań i 
typów projektów z działaniami 
przyjętymi jako realizacja celów 
wyznaczonych w SPS, w tym 
działaniami przewidzianymi w 
Regionalnym Planie ES, w 
zakresie rozwoju sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu? 

  

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  
 Metoda sondażu diagnostycznego (odpowiedzi na 

pytania dotyczące: doświadczeń z perspektywy 
2007-2013) 

 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach analizy danych zastanych została przeprowadzona ekspercka analiza dotychczas 

realizowanych działań (celów i doświadczenia w przeciwdziałaniu wykluczeniu i stymulowania 

włączenia społecznego) SPS oraz Regionalnego Plan ES (w oparciu o dotychczasowe raporty 

ewaluacyjne i inne materiały tematyczne). Uzupełninie stanowić będą metody CATI/CAWI 

(uwidaczniające ocenę potrzeb grup docelowych oraz ocenę prowadzonych działań 

w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania włączenia społecznego). Studia 

przypadku wskażą jakie działania były najbardziej skuteczne oraz będą wskazówką jakie działania 

warto podejmować w przyszłości. Pozostałe badania jakościowe (wywiady grupowe oraz panel 

ekspertów) będę stanowiły uzupełniające źródło informacji. 

Należy zwrócić uwagę, iż w Raporcie Końcowym analiza danych ilościowych (wskaźników 

rezultatów itp.) oparta zostanie na danych możliwie najnowszych. Ponadto uwzględnione zostaną 

analizy ilościowe na przestrzeni lat.  
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Moduł 7. Postulat komplementarności WRPO 2014-2020, 
PO KL i działań wynikających z celów SPS 

7.1. Problemy badawcze 

Moduł 7. Postulat komplementarności WRPO 2014-2020, PO KL i działań wynikających z celów SPS 

75. Czy w dokumentach programowych RPO 2014-2020 dla Wielkopolski przewidziano zastosowanie tej 

zasady? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

76. Czy w ramach perspektywy 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów WRPO oraz PO KL uwzględniały 

zastosowanie zasady komplementarności; jeśli tak to w jaki sposób?  

77. Jak ocenia się rezultat zastosowania zasady komplementarności dla wybranych projektów? 

78. Za pomocą jakich narzędzi należałoby wspierać komplementarność przedsięwzięć ułatwiających realizację 

celów Strategii Europa 2020 w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz stymulowania i 

stwarzania warunków dla włączenia społecznego (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój 

inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej) - aby uzyskać jak największy efekt synergii? 

79. Za pomocą jakich narzędzi należałoby wspierać komplementarność przedsięwzięć realizowanych w ramach 

ekonomii społecznej, aby stymulować uzyskanie jak największego efektu synergii? W jaki sposób budować 

komplementarność wsparcia w obszarze ekonomii społecznej pomiędzy interwencjami finansowanymi ze 

środków „unijnych” i środków z budżetu JST oraz budżetu Państwa? 

 

Zgodnie z opracowaniem „Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy 

Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego” 

komplementarnośćjest zagadnieniem trudnym i złożonym, ale jednocześnie niezwykle ważnym. 

Niejednokrotnie od zapewnienia komplementarności zależy efektywność udzielanego wsparcia 

i osiągnięcie określonego strategicznego celu. Osiągnięciekomplementarności podejmowanych 

działańwspółfinansowanych ześrodków wspólnotowych jest niełatwym zadaniem przede wszystkim 

ze względu na dośćskomplikowane systemy realizacji poszczególnych programów operacyjnych, 

a także brak instrumentów koordynacji pomiędzy programami operacyjnymi na poziomie ich 

wdrażania. 

Komplementarnością określa się wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań 

poprzez skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla uzyskanie efektu synergii - 

efektywniejszego rozwiązania problemu bądź osiągnięcia założonego celu na poziomie lokalnym, 

regionalnym, ponadregionalnym lub krajowym462. 

Kluczowym w tym kontekście wydaje sięokreślenie wspólnego dla uzupełniających się 

przedsięwzięćcelu. Zapewnienie komplementarności podejmowanych działań finansowanych 

ze środków wspólnotowych służy zmaksymalizowaniu ich efektywności. Potrzeba zapewnienia 

komplementarności rodzi więc koniecznośćholistycznego i celowościowego podejścia zarówno 

do inwestycji twardych jak i projektówmiękkich, co oznacza potrzebę koncentracji celów 

określanych w konkretnych obszarach. 

Komplementarnośćjest jednąz zasad przyznawania wsparcia przez UnięEuropejskąpaństwom 

członkowskim UE, określonąw Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

                                                 

 

 
462„Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego” 
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Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE)1260/1999463.  

Komplementarność działań finansowanych ześrodków wspólnotowych może zachodzićna różnych 

płaszczyznach i osiach. Wyróżniamy następujące typy komplementarności:  

 Komplementarnośćmiędzyokresowa– zachodzi pomiędzy funduszami lub/iprogramami 

finansowanymi w różnych okresach programowania, np. okres programowania 2004-2006 i 

okres programowania 2007-2013, 

 Komplementarnośćjednookresowa– zachodzi w przypadku finansowania działań, w tym 

samym okresie programowania, np. w okresie programowania 2007-2013. 

Zarówno w komplementarności międzyokresowej, jak i jednookresowej możemy 

wyróżnićnastępujące typy:  

 Komplementarnośćmiędzyfunduszowa– zachodzi w przypadku synergii 

działańfinansowanych z różnych funduszy, np. EFS i EFFR lub EFFR i EFR, 

 Komplementarnośćwewnątrzfunduszowa– zachodzi w przypadku uzupełniania 

siędziałańfinansowanych z tego samego funduszu.  

Możemy wyróżnićrównież typy komplementarności w oparciu o konkretne programy i obszary w ich 

ramach wspierane:  

 Komplementarnośćmiędzyprogramowa –która zachodzi w przypadku 

działańfinansowanych z różnych programów operacyjnych, np. PO KL i RPO, 

 Komplementarnośćwewnątrzprogramowa– która zachodzi w przypadku 

działańfinansowanych w ramach tego samego programu operacyjnego, np. Priorytet III i 

Priorytet IX PO KL. 

 

Jak wynika z dokumentu „Koordynacja i komplementarność pomocy z innymi instrumentami 

wsparcia w poszczególnych PO/RPO2007-2013– analiza porównawcza na podstawie raportów 

rocznych z wdrażania PO/RPO za 2009 rok” do najczęściej wymienianych w sprawozdaniach 

narzędzi służących do zapewnienia koordynacji i komplementarności należą: 

 powołanie oraz prace Komitetu Koordynacyjnego NSROoraz – funkcjonującej przy 

ww. Komitecie – Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności;  

 wzajemny udział przedstawicieli Instytucji Zarządzającej danym programem w pracach 

Komitetów i Podkomitetów Monitorujących innych programów;  

 zastosowanie we wniosku o dofinansowanie projektu pytania o powiązanie projektu 

z projektami realizowanymi/ zrealizowanymi lub (ewentualnie) planowanymi do realizacji 

z innych środków (kryterium komplementarności w procedurze selekcji projektów);  

 prace innych grup oraz spotkania, których jednym zcelów jest zapewnienie koordynacji 

i komplementarności wsparcia;  

 koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanieróżnych programów w jednym 

urzędzie/ komórce organizacyjnej.  

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej narzędzia widać, iż kryteria wyboru projektów są tylko 

jednym z narzędzi mogących promować komplementarność. 

 

                                                 

 

 
463 Art. 9 rozporządzenia stanowi: „Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na 

poziomie regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty.Komisja i państwa członkowskie zapewniają 

zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi 

wspólnotowymi instrumentami finansowymi.” 
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7.2. Wyniki badania 

Przyjęte kryteria wyboru projektów uwzględniające zastosowanie zasady 

komplementarności 

W ramach WRPO 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów464 uwzględniały zastosowanie 

zasady komplementarności, jednak nie w przypadku wszystkich projektów. Poza tym kryterium to 

miało ograniczoną wagę – 2 pkt na kilkadziesiąt możliwych do zdobycia. 

Przykładowe brzmienie kryterium, punktowanego w ramach oceny strategicznej: 

 PRIORYTET II Infrastruktura komunikacyjna, 

o 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Komplementarnośćz innymi 

projektami realizowanymize środków europejskich na obszarze realizacji 

projektu(nie dotyczy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej) (tak – 2 pkt, nie – 0 

pkt) 

 PRIORYTET IV Rewitalizacja obszarów problemowych,  

o 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych, 

Komplementarnośćz projektami finansowanymi ze środków europejskich (0-2 pkt) 

 PRIORYTET V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,  

o 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, komplementarnośćz innymi projektami 

realizowanymi ze środków europejskich, zwłaszcza z realizowanymi w ramach PO 

„Kapitałludzki”, „Innowacyjna Gospodarka” oraz w Działaniu 2.7 WRPO 

”Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (projekty z zakresu e-learningu) – 

wybranymi do realizacji (0 pkt., gdy projekt nie jest komplementarny, 1 pkt, gdy 

projekt jest komplementarny);  

o 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, 

Komplementarnośćz innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, 

zwłaszcza realizowanymi w ramach PO „Kapitał ludzki”, oraz w Działaniu 2.7 WRPO 

” Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (projekty z zakresu e-learningu) – 

wybranymi do realizacji (0 - 2 pkt.) itd. 

Ocena rezultatów zastosowania zasady komplementarności dla wybranych projektów 

W raporcie ewaluacyjnym„Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) 

zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013”465badana była spójność w obrębie priorytetów i działań WRPO (tzw. 

komplementarnośćwewnątrzprogramowa), ale już nie komplementarnośćzinnymi funduszami. 

Generalnie uznano, że działania podejmowane w ramach WRPO były ze sobą spójne. 

Podobnie w ramach badania „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów 

operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE”466 w ramach zidentyfikowanych 

projektów komplementarnych najczęściej wykazywano komplementarność wewnątrzprogramową w 

obrębie jednego Priorytetu i Działania. Beneficjenci objęci badaniem w ramach studium przypadku 

rzadko w swoich inwestycjach nawiązywali do innych obszarów priorytetowych w ramach WRPO. 

                                                 

 

 
464Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, listopad 2012 r. 
465Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o., Poznań. 
466Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public Profits, 

Poznań, 2012. 
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Jedynie w obrębie obszaru rewitalizacji, a także edukacji można było odnaleźć przykłady 

komplementarności międzyprogramowej i jednocześnie międzyfunduszowej (zidentyfikowane 

projekty w ramach wspomnianych obszarów WRPO wykazywały komplementarnośćz projektami PO 

KL). 

W ramach badania „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL 

w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej 

prognozy”467przeprowadzono analizę komplementarności działań podejmowanych w ramach 

komponentu regionalnego PO KL w woj. wielkopolskim i WRPO. Z raportu wynika, iż w działaniach 

prowadzonych przez IPPO KL oraz instytucje odpowiedzialne za wdrażanie WRPO widoczna jest 

dbałość o to, by wsparcie udzielane ze środków wspólnotowych przyczyniało się do spójnego 

rozwoju regionu, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym.  

W celu wspierania zasady komplementarności WojewódzkiUrząd Pracy w Poznaniu wprowadza 

w odniesieniu do poszczególnych Priorytetów komponentu regionalnego PO KL kryteria strategiczne 

umożliwiające promowanie projektów komplementarnych. W odpowiadających sobie okresach 

sprawozdawczych dokumenty z realizacji PO KL dostarczają więcej przykładów działań 

komplementarnych niż dokumenty WRPO.  

Z kolei sprawozdania WRPO wskazują na potrzebę zorganizowania spotkań i szkoleń, które 

zachęcałybybeneficjentów do tworzenia komplementarnych projektów. Z analizy dokumentacji 

wynika również, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie ma dostępu do odpowiednich danych 

z innych niż PO KL programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które pozwoliłyby 

na przedstawienie komplementarności WRPO z innymi programami realizowanymi na terenie 

Wielkopolski. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe przedstawienie w pełni komplementarności 

międzyprogramowej, międzyfunduszowej innej niż ta, którą beneficjent przedstawił we wniosku 

o dofinansowanie. Ze względu na brak narzędzi i mechanizmów wsparcia IZ WRPO nie jest w stanie 

przedstawić komplementarności projektów z funduszy unijnych względem innych projektów 

realizowanych poza polityką spójności. Pomimo obligatoryjnego charakteru zapisy dotyczące 

realizacji zasady komplementarności w dokumentach programowychPO KL i WRPO są 

sformułowane w sposób ogólny, odwołują się do zapewnień i dobrych intencji IZ, IP i instytucji 

zaangażowanych w realizację WRPO i PO KL, co przy braku konkretnych narzędzi iprocedur 

znacznie utrudnia realizację zasady komplementarności. Dodatkowo, zdaniem 

respondentów,komplementarność jest wykazywana w projektach niejako „na siłę” bez zrozumienia 

dla idei komplementarności. 

Ponadto wyniki raportu wskazują, iż badanym trudno było ocenić wpływ działań komplementarnych 

w ramach PO KL i WRPO na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Najczęściej wyrażali oni 

pogląd, iż dzieje się tak ze względu na niewielką liczbę projektów komplementarnych oraz fakt, 

iż minęła dopiero połowa czasu przewidzianego na realizację komponentu regionalnego PO KL. 

7.3. Konkluzje cząstkowe 

W ramach WRPO 2007-2013 przyjęte kryteria wyboru projektów uwzględniały zastosowanie zasady 

komplementarności. Kryteria takie nie zostały zastosowane we wszystkich priorytetach – takie 

podejście przyjęto w priorytecie II, IV i V)468. Kryterium to nie może jednak zostać uznane 

za istotny element wpływający na podniesienie komplementarności projektów, ze względu na jego 

                                                 

 

 
467Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, 2010. 
468 Patrz Moduł 4.  
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niską wagę przy wyborze interwencji469.  

Ponadtozapisy dotyczące realizacji zasady komplementarności w dokumentach programowych 

WRPO (podobnie jak i zresztą PO KL) są sformułowane w sposób zbyt ogólny, co przy braku 

konkretnych narzędzi iprocedur znacznie utrudnia realizację zasady komplementarności. Jest to 

jeden z elementów wymagających usprawnienia w kolejnym okresie programowania (patrz: 

podrozdział „Propozycje rekomendacji cząstkowych”).Wskazane jest przeprowadzenie analizy na ile 

w obecnej wersji WRPO 2014-2020 przewidziano zastosowanie zasady komplementarności470. 

Przedmiotem przyszłych badań może być również kwestia komplementarności międzyokresowej – 

to znaczy komplementarności WRPO 2007-2013 z WRPO 2014-2020. 

7.4. Propozycje rekomendacji cząstkowych 

Rekomendowane narzędzia wspierania komplementarności 

Nawiązując do rekomendacji zaproponowanych w dotychczasowych raportach/opracowaniach 

dotyczących komplementarności471, w kolejnej perspektywie finansowej wskazane jest położenie 

nacisku na tworzenie połączeńmiędzyfunduszowych: EFRR i EFS w wybranych obszarachpoprzez:  

 Zdefiniowanie obszarów, w których takie połączenia sąmożliwe i pożądane;  

Na podstawie przeprowadzonych badań472 zostały wyodrębnione obszary tematyczne, w których 

tworzenie działań/projektów komplementarnych jest szczególnie istotne. Spośród wyróżnionych 

można wskazać te które dotyczą tematyki włączenia społecznego: 

o Obszar edukacji (z naciskiem na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe) 

w połączeniu z projektami miękkimi;  

o Obszar rewitalizacji;  

o Obszar zdrowia, poprzez programy profilaktyczne oraz projekty sieciowe w zakresie 

cyfryzacji służby zdrowia;  

o Wzmocnienie systemu usług pomocy społecznej (programy i projekty z zakresu 

aktywizacji w połączeniu z wzmocnieniem infrastruktury będącej podstawą dla realizacji 

tychże projektów). 

 Precyzyjny system informacji dla beneficjentów na temat realizowanych projektów 

w regionie;  

                                                 

 

 
469Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public Profits, 
Poznań, 2012. 
470Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt RPO w celu dokonania takiej analizy. Wnioski z analizy znajdą się w Raporcie 

Końcowym. 
471 por. Mechanizm zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego.; Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację 

PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań, Grupa robocza ds. 

koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013.; Koordynacja i komplementarność 

pomocy z innymi instrumentami wsparcia w poszczególnych PO/RPO 2007-2013 – analiza porównawcza na podstawie raportów 

z wdrażania PO/RPO za 2009 rok.; Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 

Kielce, 2011.; Analiza komplementarności podejmowania interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami 

wsparcia w województwie opolskim, Instytut Badań Strukturalnych, ReytechSp.z o.o.; Komplementarność wsparcia w ramach 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim,Collect Consulting 

Sp. z o.o., Katowice, 2010.; Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PSDB Sp. z o.o., Katowice, 2010.; Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna 

projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów 

krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.; Komplementarność wsparcia z 

PO KL z innymi programami UE – aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu 

zwiększenia efektów realizacji tej zasady, zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Public Profits Sp. z 
o.o. 
472Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE, Public Profits, 

Poznań, 2012. 
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 Wprowadzenie projektów zintegrowanych;  

 Zdefiniowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów wspieranych z EFS, 

 Wyodrębnienie wskaźników pozwalających na zmierzenie efektu synergii.  

Biorąc pod uwagę rekomendacje płynące z opracowania„Mechanizmy zapewnienia 

komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego”wskazane jest by IP, biorąc pod uwagęzróżnicowanie 

wewnątrzregionalne lub międzyregionalne w danym obszarze tematycznym, zapewniały 

komplementarnośćgeograficznąpoprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów. IP mogą tworzyć 

horyzontalne ciała doradcze, które będączuwały nad zapewnieniem koordynacji 

i komplementarności działań. Ich efektywnośćzależy od mocy decyzyjnej, dlatego powinny one 

skupiaćosoby decyzyjne lub powinny byćwyposażone w instrumenty wpływu na decydentów. IP 

powinny w zależności od potrzeb organizowaćoraz braćczynny udział w spotkaniach 

niezinstytucjonalizowanych (organizowanychad hoc) dotyczących komplementarności 

w poszczególnych obszarach. Wskazane jest również wykorzystywanie możliwości realizacji 

projektów systemowych dla zapewnienia komplementarności działańpodejmowanych w ramach 

różnych programów operacyjnych.  

Ponadto, jednym z instrumentów zapewniających komplementarnośćwsparcia EFRR i EFS 

w regionie jest wprowadzenie obowiązku przygotowania przez beneficjentów starających 

sięo dofinansowanie projektów kompleksowego programu działań, na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb. Przykładowo w aspekcie rewitalizacji obejmuje on nie tylko budowę czy 

modernizacjęinfrastruktury na wybranym obszarze, ale równieżwprowadzenie tam zmian 

gospodarczych i społecznych. W dokumencie tym, obokwykazu zadańprzestrzennych 

i gospodarczych, należy przewidziećplanowane do realizacji zadania społeczne dotyczące m.in. 

rozwoju zasobów ludzkich, kształcenia ustawicznego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

tworzenia równych szans, zapobieganiazjawisku bezrobocia i inne. Postawienie takiego wymogu, 

zmusza potencjalnych beneficjentów do kompleksowego rozwiązywania problemów 

rewitalizowanego obszaru w celu wyprowadzenia go zestanu kryzysowego. Rozwiązania takie 

przewiduje przyszły okres programowania wprowadzając możliwość określenia w ramach 

regionalnych programów operacyjnych obszarów strategicznej interwencji (OSI) oraz możliwość 

zastosowania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). ZIT to narzędzie 

do wdrażania strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Pozwala państwom członkowskim 

na implementację Programów operacyjnych w sposób przekrojowy oraz uzyskiwanie finansowania 

z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku Programów operacyjnych, co zapewnia 

implementację zintegrowanej strategii dla określonego terytorium473. Należy podkreślić, że ZIT 

mogą być skutecznie wykorzystywane wyłącznie jeśli dany obszar geograficzny posiada 

zintegrowaną, międzysektorową strategię terytorialną. 

ZIT może dotyczyć dowolnego obszaru geograficznego o określonych cechach terytorialnych, 

od konkretnych dzielnic miast o różnych problemach ubóstwa, aż do obszarów miejskich, 

metropolitalnych, miejsko-wiejskich, subregionalnych lub międzyregionalnych. Może także 

realizować zintegrowane działania w oddzielnych jednostkach geograficznych o podobnych cechach 

w danym regionie (np. sieć małych lub średnich miast). ZIT nie musi obowiązkowo obejmować 

całego terytorium danej jednostki administracyjnej. 

Działania wdrażane za pośrednictwem ZIT mogą być finansowane przez EFRR, EFS oraz Fundusz 

Spójności. Szczególnie istotne wydaje się połączenie funduszy EFRR i EFS, ponieważ zintegrowane 

podejście wymaga powiązania inwestycji miękkich z inwestycjami w fizyczną infrastrukturę. Jest to 

ważne przede wszystkim w przypadku zrównoważonego rozwoju miast.ZIT są instrumentem 

                                                 

 

 
473 Założenia Umowy Partnerstwa. 
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promującym zintegrowane wykorzystanie Funduszy i jako takie mają potencjał osiągnięcia lepszych 

połączonych wyników przy takich samych kwotach inwestycji publicznych. 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

64. Czy w dokumentach 

programowych RPO 2014-2020 dla 

Wielkopolski przewidziano 

zastosowanie tej zasady? Jeśli tak, 

to w jaki sposób?  

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza dokumentów (m.in. założenia dla RPO na 
lata 2014 -2020)474 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C) 

65. Czy w ramach perspektywy 

2007-2013 przyjęte kryteria 

wyboru projektów WRPO 

uwzględniały zastosowanie zasady 

komplementarności; jeśli tak to w 

jaki sposób?   

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

66. Jak ocenia się rezultat 

zastosowania zasady 

komplementarności dla 

wybranych projektów? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Badanie CATI/CAWI 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 

67. Za pomocą jakich narzędzi 

należałoby wspierać 

komplementarność przedsięwzięć 

ułatwiających realizację celów 

Strategii Europa 2020 w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz stymulowania i 

stwarzania warunków dla włączenia 

społecznego (rozwój instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego, 

rozwój inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej) - aby uzyskać 

jak największy efekt synergii? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

68. Za pomocą jakich narzędzi 

należałoby wspierać 

komplementarność 

przedsięwzięć realizowanych w 

ramach ekonomii społecznej, 

aby stymulować uzyskanie jak 

największego efektu synergii? 

W jaki sposób budować 

komplementarność wsparcia w 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów 

                                                 

 

 
474Zamawiający nie udostępnił Wykonawcy dokumentów programowych WRPO 2014-2020 z tego względu na obecnym etapie 

badania nie jest możliwe przeprowadzenie tego typu analizy. 
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obszarze ekonomii społecznej 

pomiędzy interwencjami 

finansowanymi ze środków 

„unijnych” i środków z budżetu 

JST oraz budżetu Państwa? 

 

Pozostałe metody mogą być również użyteczne, lecz jedynie pomocniczo. Studia przypadku (A i B) 

mogą okazać się dobrym przykładem komplementarnych działań. Wywiady grupowe (FGI C i D 

oraz panel ekspertów) będę stanowiły uzupełniające źródło informacji, jak i sugestii narzędzi 

wspierających efekt synergii, możliwych do zastosowania w przyszłej perspektywie. 

 

 

Moduł 8. Kierunki interwencji WRPO 2014 –2020 
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz 
stymulowaniu włączenia społecznego w nowej 
perspektywie finansowej 

8.1. Problemy badawcze 

80. Jakie, na podstawie rezultatów badania z modułów 1 i 2, wyznaczyć pola interwencji w RPO 2014-2020 dla 

Wielkopolski, aby zrealizować cele zawarte w Strategii Europa 2020 i SRWW w odniesieniu do włączenia 

społecznego? 

81. W jakim stopniu poziom trafności i spójności zidentyfikowany w niniejszym badaniu w modułach 4 i 5 

oraz 6, umożliwia zastosowanie, przeniesienie lub/i adaptację celów, priorytetów i pozostałych elementów 

programu z WRPO, PO KL, SPS do WRPO 2014 – 2020 w nowej perspektywie finansowej UE? 

82. Jakie typy beneficjentów preferować? Do jakich grup beneficjentów kierować wsparcie? 

83. W jakim stopniu, stosowane w realizowanym obecnie WRPO rodzaje działań i typy projektów są adekwatne 

do celów Strategii Europa 2020, w zakresie rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu? Czy zasadne 

jest przeniesienie i stosowanie ich przez RPO 2014-2020 dla Wielkopolski? Czy należałoby z niektórych 

z nich zrezygnować? Jeśli tak, to z których i dlaczego? Czy należałoby zaproponować nowe rodzaje działań, 

typy projektów? Jeśli tak, to jakie? 

84. Jakie należałoby zaproponować rodzaje działań i typy projektów wspomagające rozwiązanie problemów 

zidentyfikowanych w niniejszym badaniu i równocześnie sprzyjające:  

a. ograniczeniu poziomu wykluczenia społecznego, 

b. przeciwdziałaniu poszerzaniu się zjawisk wykluczenia społecznego,  

c. powstawaniu i rozwojowi instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

d. rozwojowi inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej i pobudzaniu zainteresowania grup 

docelowych ofertą instytucji funkcjonujących w tym obszarze? 

które będą wymagały wsparcia przez RPO 2014-2020 dla Wielkopolski oraz inne programy operacyjne 

i sektorowe. 

85. W jaki sposób zaimplementować do RPO 2014-2020 dla Wielkopolski działania przewidziane do realizacji 

w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej, aby w optymalny sposób odpowiedzieć na 

potrzeby grup docelowych? 

86. W jaki sposób umożliwić podmiotom ekonomii społecznej dostęp do zwrotnych i bezzwrotnych źródeł 
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finansowania oferowanych w ramach RPO 2014-2020 dla Wielkopolski (pożyczki, poręczenia, możliwość 

korzystania z inicjatywy JEREMIE), przy uwzględnieniu ich charakterystyk (problem z ustanowieniem 

zabezpieczeń na uzyskanie wsparcia finansowego)? 

87. Które, z uznanych za priorytetowe działań SWW w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, powinny być 

wdrażane w trybie systemowym, a które w konkursowym? 

8.2. Wyniki badania 

Założenia dla regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

Głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób 

interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 jest Umowa 

Partnerstwa. Przygotowanie „Umowy Partnerstwa” poprzedza sformułowanie i przyjęcie przez rząd 

założeń do tego dokumentu.  

Dokument pn. „Założenia Umowy Partnerstwa”, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 15 

stycznia 2013 roku i zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, 

których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności 

za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania. 

Stanowi podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów 

operacyjnych. 

Warto zwrócić uwagę na znaczną zmianę w zakresie konstrukcji programu i sposobu zarządzania 

w nowej perspektywie. Nowy program regionalny będzie dwufunduszowy, łączący w sobie środki 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego po raz pierwszy będzie miał kompetencję zarządzania zarówno 

środkami EFRR, jak i EFS. Z jednej strony daje to większe możliwości wpływania na zmiany 

społeczno-gospodarcze regionu, z drugiej zaś stanowi spore wyzwanie oraz odpowiedzialność. 

Propozycja programowania i wdrażania dwufunduszowych programów regionalnych daje możliwość 

programowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczynia się 

do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego 

powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. 

Działania ukierunkowane na włączanie społeczne będą mogły być realizowane w ramach 

następujących celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych. 

 

Tabela 45. Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne. 

Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny Fundusz Rodzaj 
wykluczenia, do 
którego odnosi 

się wsparcie 

Cel 2: Zwiększeniedostępności, 
stopniawykorzystania i 
jakościtechnologiiinformacyjno-
komunikacyjnych 

Wzmacnianie zastosowania rozwiązań 
cyfrowych w ramach e-gov, e-
edukacji, włączenia cyfrowego, e-
kultury i e-zdrowia 

EFRR Wykluczenie 
cyfrowe 

Rozwój kultury informatycznej i e-
learning, inwestycje w e-integrację, 
e-umiejętności i umiejętności 
związane z przedsiębiorczością 

EFRR Wykluczenie 
cyfrowe 

Cel 8: Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników 
(oprócz działań systemowych) 

Wspieranie rozwoju przyjaznego dla 
zatrudnienia poprzez rozwój 
potencjałów endogenicznych jako 
elementu strategii terytorialnej dla 
obszarów ze specyficznymi 
potrzebami, łącznie z 

EFRR Wykluczenie 
strukturalne 
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przekształceniem upadających 
regionów przemysłowych oraz 
działaniami na rzecz zwiększenia 
dostępności i rozwoju zasobów 
naturalnych i kulturowych 

Zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników 

EFS Wykluczenie 
strukturalne 

Trwała integracja na rynku pracy 
ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza 
tych, którzy nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu (NEET) 

EFS Wykluczenie 
strukturalne 

 

 

Równouprawnienie płci oraz godzenie 

życia zawodowego i prywatnego 

EFS Wykluczenie 

materialne 

Cel 9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem (oprócz działań 
systemowych) 

 

 

Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego, 
zmniejszania nierówności w zakresie 
stanu zdrowia oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności lokalnych 

EFRR 

 

Wykluczenie 
strukturalne 

 

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności oraz obszarów miejskich 
i wiejskich 

EFRR 

 

Wykluczenie 
strukturalne 

Wykluczenie 
materialne 

Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej 

EFRR/EFS 

 

Wykluczenie 
strukturalne 

Wykluczenie 
materialne 

Aktywna integracja, w szczególności 
w celu poprawy zatrudnialności 

EFS 

 

Wykluczenie 
strukturalne 

Wykluczenie 
materialne 

Wykluczenie 
fizyczne 

Integracja społeczności 
marginalizowanych takich jak 
Romowie 

EFS 

 

Wykluczenie 
normatywne 

Ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług 
społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym 

EFS Wykluczenie 
strukturalne 

Wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych 

EFRR Wykluczenie 
strukturalne 

Wykluczenie 
materialne 

Lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność 

EFS Wykluczenie 
strukturalne 

Wykluczenie 
materialne 

Wykluczenie 
fizyczne 
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Cel 10. Inwestowanie w 
edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie 
(oprócz działań systemowych 

Zapobieganie i ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej i promowanie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej, podstawowej i 
ponadpodstawowej 

EFS Wykluczenie 
strukturalne 

Poprawa dostępności uczenia się 
przez całe życie, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących 
pracy, zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy m.in. przez 
poprawę jakości kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz 
utworzenia i rozwijanie systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami 

EFS Wykluczenie 
strukturalne 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 

EFRR Wykluczenie 
strukturalne 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Założeń do Umowy Partnerstwa 

W określeniu przyszłych programów operacyjnych, zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, 

zastosowana powinna być zasada programowania - Zintegrowane podejście terytorialne. 

Uwzględnia ona koncentrację działań w wymiarze przestrzennym w pięciu wyodrębnionych 

obszarach strategicznej interwencji państwa (OSI), które będą wyodrębniane bądź specjalnie 

oznaczane na poziomie programów operacyjnych krajowych i regionalnych poprzez wydzielenie 

oddzielnych osi priorytetowych, bądź działań dedykowanym tym obszarom lub też określenie 

konkretnych alokacji pochodzących z różnych działań programu operacyjnego przeznaczonych 

na wsparcie OSI. Do obszarów takich należeć będzie, co jest istotne w kontekście przedmiotu 

niniejszego badania:  

 Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne (główne kierunki działań obejmą m.in. 

realizację kompleksowych programów rewitalizacji, obejmujących rewitalizację społeczną, 

fizyczną i gospodarczą, ochronę środowiska), 

 Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji (zintegrowany charakter rewitalizacji 

kluczowych fragmentów obszarów miejskich oznacza, iż poza poprawą infrastruktury 

technicznej, realizowane będą działania w zakresie trwałej modernizacji struktury 

gospodarczej i społecznej tych miast, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz służące 

rozwojowi kapitału ludzkiego i integracji społecznej), 

 Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr 

i usług warunkujących możliwości rozwojowe (działania dla tych obszarów powinny 

przybrać formę specjalnych, zintegrowanych działań rozwojowych (w szczególności 

w ramach programów regionalnych współfinansowanych przez EFS i EFRR), 

koncentrujących się na usuwaniu przyczyn zagrażających trwałej marginalizacji poprzez 

zintegrowaną interwencję publiczną w zakresie infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej, 

transportowej, komunalnej oraz kultury, działań na rzecz podwyższenia jakości edukacji, 

dostępności opieki medycznej i dostępu do kultury, a także takich, które będą promowały 

przedsiębiorczość), 

 Dodatkowo, województwo może określić specyficzne dla regionu obszary interwencji 

w układzie terytorialnym. 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  
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Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

69. Jakie, na podstawie rezultatów 
badania z modułów 1 i 2, 
wyznaczyć pola interwencji w RPO 
2014-2020 dla Wielkopolski, aby 
zrealizować cele zawarte w 
Strategii Europa 2020 i SRWW w 
odniesieniu do włączenia 
społecznego? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza dokumentów (m.in. założenia dla RPO na 
lata 2014 -2020) 

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

70. W jakim stopniu poziom 
trafności i spójności 
zidentyfikowany w niniejszym 
badaniu w modułach 4 i 5 oraz 6, 
umożliwia zastosowanie, 
przeniesienie lub/i adaptację celów, 
priorytetów i pozostałych 
elementów programu z WRPO, PO 
KL, SPS do WRPO 2014 – 2020 w 
nowej perspektywie finansowej UE? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza dokumentów (m.in. założenia dla RPO na 
lata 2014 -2020) 

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

71. Jakie typy beneficjentów 
preferować? Do jakich grup 
beneficjentów kierować wsparcie? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

72. W jakim stopniu, stosowane w 
realizowanym obecnie WRPO 
rodzaje działań i typy projektów są 
adekwatne do celów Strategii 
Europa 2020, w zakresie rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu? Czy zasadne jest 
przeniesienie i stosowanie ich przez 
RPO 2014-2020 dla Wielkopolski? 
Czy należałoby z niektórych z nich 
zrezygnować? Jeśli tak, to z 
których i dlaczego? Czy należałoby 
zaproponować nowe rodzaje 
działań, typy projektów? Jeśli tak, 
to jakie? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

73. Jakie należałoby zaproponować 
rodzaje działań i typy projektów 
wspomagające rozwiązanie 
problemów zidentyfikowanych w 
niniejszym badaniu i równocześnie 
sprzyjające: a. ograniczeniu 
poziomu wykluczenia społecznego, 
b. przeciwdziałaniu poszerzaniu się 
zjawisk wykluczenia społecznego,  
c. powstawaniu i rozwojowi 
instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, d. rozwojowi 
inicjatyw w zakresie ekonomii 
społecznej i pobudzaniu 
zainteresowania grup docelowych 
ofertą instytucji funkcjonujących w 
tym obszarze? Które będą 
wymagały wsparcia przez RPO 
2014-2020 dla Wielkopolski oraz 
inne programy operacyjne i 

sektorowe? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

74. W jaki sposób 
zaimplementować do RPO 2014-
2020 dla Wielkopolski działania 
przewidziane do realizacji w 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 
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Regionalnym Planie Działań na 
Rzecz Ekonomii Społecznej, aby w 
optymalny sposób odpowiedzieć na 
potrzeby grup docelowych? 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

75. W jaki sposób umożliwić 
podmiotom ekonomii społecznej 
dostęp do zwrotnych i 
bezzwrotnych źródeł finansowania 
oferowanych w ramach RPO 2014-
2020 dla Wielkopolski (pożyczki, 
poręczenia, możliwość korzystania 
z inicjatywy JEREMIE), przy 
uwzględnieniu ich charakterystyk 
(problem z ustanowieniem 
zabezpieczeń na uzyskanie 
wsparcia finansowego)? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Analiza dokumentów (m.in. ekspertyzy nt. 
instrumentów inżynierii finansowej, Przewodnik 
po formach prawnych przedsiębiorstw 
społecznych) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

76. Które, z uznanych za 
priorytetowe działań SWW w 
obszarze wsparcia ekonomii 
społecznej, powinny być wdrażane 
w trybie systemowym, a które w 
konkursowym? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Zogniskowane wywiady grupowe (C) 

 Panele ekspertów 
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Moduł 9. Kryteria wyboru projektów dla WRPO 2014-
2020 

9.1. Problemy badawcze 

Moduł 9. Kryteria wyboru projektów dla WRPO 2014-2020475 

77. Które kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w WRPO, będą najbardziej adekwatne dla 
realizacji celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w perspektywie finansowej UE 2014-2020? Czy, 
a jeśli tak to jakie nowe kryteria zastosować? 

77a. Które kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w ramach komponentu regionalnego POKL w woj. 
wielkopolskim, będą najbardziej adekwatne dla realizacji celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
w perspektywie finansowej UE 2014-2020? 

78. Jaki (i dlaczego) model kryteriów wyboru projektów należy zaproponować w nowej perspektywie 2014-
2020, aby zapewnić: 

• osiągnięcie celów rozwojowych regionu wytyczonych przez SRWW w zakresie włączenia społecznego, 

• zaspokojenie potrzeb regionu zidentyfikowanych w niniejszym badaniu oraz w „Diagnozie sytuacji 

społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim 2011r. w zakresie włączenia społecznego, 

• osiągnięcie celów wyznaczonych przez strategię Europa 2020 w zakresie rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu? 

79. Czy uzasadnione byłoby zastosowanie w RPO 2014-2020 dla Wielkopolski, w ramach kryteriów wyboru 

projektów, narzędzi wspierających ekonomię społeczną – np. klauzul społecznych? 

9.2. Wyniki badania 

Kryteria wyboru projektów, stosowane obecnie w WRPO, adekwatne dla realizacji celów 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Niewątpliwie przy ustaleniu kluczowych kryteriów wyboru projektów jest ustalenie wpierw, jakie 

obszary oraz grupy docelowe a także jakimi metodami powinny być wspierane. Ustalenie 

konkretnych kryteriów powinno być konsekwencją tych ustaleń. 

W oparciu o Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu 

Operacyjnego na lata 2007-2013476 można wskazać szereg kryteriów adekwatnych dla realizacji 

celów rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

We wszystkich priorytetach/działaniach występuje kryterium formalne: „Projekt zakłada 

pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na polityki horyzontalne (w szczególności 

zrównoważony rozwój i równość szans).”. Jest to jednak kryterium o ograniczonym wpływie – 

projekty mogą przewidywać pozytywny wpływ na polityki horyzontalne, ale by wniosek pozytywnie 

przeszedł ocenę formalną wystarczy, że będą charakteryzować się neutralnym wpływem477. 

Podobnie jest w przypadku realizacji polityk horyzontalnych w ramach innych programów np. POIG. 

Badanie „Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG” wykazało, iż ten system 

oceny eliminuje projekty mogące mieć negatywny wpływającego na realizację zasad jednak 

stwierdzono jednocześnie niską selektywność kryteriów merytorycznych oceniających pozytywny 

                                                 

 

 
475 W związku ze stanowiskiem Prezesa UZP wyrażonego pismem z dnia 11 czerwca 2012 r., dotyczącego uwzględnienia 

aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych, w wielu regionach (np. Małopolska), w których 

ekonomia społeczna uznawana jest za ważną trwają prace nad wprowadzeniem tego mechanizmu jako jednego z elementów 

oceny projektów w ramach RPO. Wskazane byłoby rozważenie wprowadzenie takiego mechanizmu również i w Wielkopolsce. 
476Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, listopad 2012 r. 
477 por. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG, Agrotec Polska sp. z o.o., Listopad 2011, raport dostępny 

na stronie http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_074.pdf (data dostępu: 24.04.2013)  

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_074.pdf
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wpływ interwencji PO IG na realizację celów tych zasad horyzontalnych, co oznacza, że 

systemoceny nie premiował skutecznie projektów wspierających polityki horyzontalne. 

Istotne jest też punktowanie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi, 

uwzględniającymi kwestie włączania społecznego, np. w ramach oceny merytorycznej 

działania2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, punktowano Zgodnośćz 

aktualnąStrategiąRozwoju Województwa Wielkopolskiegooraz Zgodnośćz aktualnąStrategiąbudowy 

i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim „e-WIELKOPOLSKA”. 

Podobnie w działaniu 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

i powojskowych punktowane było Zrozumienie celów WRPO i jasne określenie celów Strategii 

Inwestycyjnej. Jednak jako iż kryterium zgodności z dokumentami strategicznymi funkcjonuje na 

zasadzie „spełnia - nie spełnia”, można mieć zatem wątpliwości, na ile w istocie dany projekt 

wspierał realizację powyższych strategii. Ogólność zapisów może powodować brak konieczności 

podawania konkretów w tym względzie, co może dalej skutkować pewną subiektywnością 

wystawianych ocen przez asesorów478. 

W ramach oceny merytorycznej WRPO można wskazać kilka przykładów kryteriów 

punktującychdziałania na obszarach, na których mogą występować grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez usytuowanie projektu na obszarach wiejskich (0-2 

pkt), bądź też – rzadziej (wyłącznie w ramach działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP) – punktowanie 

projektów realizowanych na obszarach dotkniętym wysokim (i/lub rosnącym) bezrobociem479, czy 

też na obszarach o niskich dochodach przypadających na jednego mieszkańca480.  

Oprócz tego wskazać można kryteria punktujące działania bezpośrednio nastawione 

na włączenie społeczne np. przeciwdziałanie wykluczeniu w działaniu 2.7. Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego, kryteria: Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu”: projekt 

jest skierowany do osób z grup szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe (osoby 

niepełnosprawne, starsze, niezainteresowane użytkowaniem Internetu, osoby z obszarów wiejskich, 

itp.) (6 pkt)oraz Zapewnienie dostępu do Internetu w małych miastach i/lub na obszarach wiejskich 

(gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami do 10 tys. mieszkańców) (6 pkt481). 

W ramach działania 4.2 Rewitalizacja, występuje jeszcze więcej tego rodzaju kryteriów: 

 Skala projektu: projekt kluczowo ważny dla osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji 

(9 pkt); projekt obejmujący fragment obszaru zdegradowanego (6 pkt); projekt punktowy 

w skali obszaru zdegradowanego, wpływający w niewielkim stopniu na osiągnięcie celu 

(3 pkt). 

 Wpływ projektu na poprawęwarunków społeczno-ekonomicznych oraz na atrakcyjność 

inwestycyjnąobszaru, na którym będzie realizowany (6 pkt), 

 Sytuacja na rynku pracy na obszarze rewitalizowanym(3 pkt), 

 Liczba nowopowstałych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu (4 pkt), 

 Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości(7 pkt), 

 Wpływ projektu na poprawęwykształcenia mieszkańców(6 pkt), 

 Projekt wpływa na poprawębezpieczeństwa na rewitalizowanym terenie (6 pkt). 

Łącznie za spełnianie powyższych kryteriów można było zdobyć 41 pkt (na 77), wskazuje to na 

                                                 

 

 
478 por. 
479 Dynamika wzrostu bezrobocia na terenie powiatu, w którym realizowany jest projekt: do 20% - 1 pkt., do 40% - 2 pkt., 

do 60% - 3 pkt., do 80% - 4 pkt., powyżej 80% - 5 pkt.; Stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zlokalizowany jest 

projekt: do 6 % - 0 pkt., do 9 % - 1 pkt., do 12 % - 2 pkt., powyżej 12% - 3 pkt. 
480 Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, w którym realizowany jest Projekt: do 100 PLN – 

3 pkt., do 120 PLN - 2 pkt., do 140 PLN - 1 pkt., powyżej 140 - 0 pkt.  
481 Projekt nie wpływa na dostępność małych miast i obszarów wiejskich – 0 pkt.; projekt wpływa na dostępność małych 

miast/obszarów wiejskich – 6 pkt.  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrotec Polska Sp. z o.o. 

 593 

bardzo wysoką wagę tych kryteriów w działaniu 4.2. 

Kryteria nakierowane na grupy/obszary zagrożone wykluczeniem społecznym występują również 

w działaniu 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego: 

 Uzasadnienie merytoryczne potrzeby realizacji projektu (np. rozwój placówek oświatowych, 

wyrównanie szans pomiędzy młodzieżąwiejskąi miejską, dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb rynku pracy) (14 pkt), 

 Projekt zlokalizowany na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach (miejscowości 

do 10 tyś. mieszkańców) (9 pkt)482, 

 Projekt dla placówek prowadzących działalnośćna rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych/do placówek, które prowadząm.in. klasy integracyjne (2 pkt). 

Jako sprzyjające włączeniu można również zakwalifikować kryteria wspierające tworzenie 

partnerstw, trzeba jednak uwzględnić,jakie podmioty są wspierane i w jakim celu,np. działanie 

1.6 Rozwój sieci, kooperacji i powiązań, kryterium Nawiązanie współpracy z jednostką badawczo-

rozwojową, jednostką administracji samorządowej lub innym podmiotem lokalnym, regionalnym, 

organizacją pozarządową, stowarzyszeniem branżowym (9 pkt)483.  

Z kolei w działaniu 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

otrzymywało się punkty za ustalenie zasad współpracy z władzami lokalnymi: Na podstawie 

własnej wiedzy na temat lokalnego rynku i lokalnych potrzeb Wnioskodawca przedstawi zasady 

współpracy i przekazywania wsparcia na rzecz władz lokalnych w odniesieniu do identyfikacji 

i finansowania Projektów Miejskich, w następstwie czegooceniany byłpoziom gotowości 

Wnioskodawcy do wspierania władz lokalnych wraz z potencjałem i doświadczeniem Wnioskodawcy 

w tym zakresie. 

Oprócz tego wskazać można kryteria promujące komplementarność (patrz: moduł 7). 

 

Klauzule społecznejako narzędzie wspierania ekonomii społecznej 

Opierając się na opracowaniuPodstawowe informacje o klauzulach społecznych484,zgodnie 

z definicją klauzule społeczne stanowią wyjątek w ogólnych regułach zamówień publicznych 

pozwalając zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę istotne kryteria społeczne. 

Zamawiający może zastrzec zamówienie wyłącznie dla wykonawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne lub uzależnić realizację przedmiotu zamówienia od spełnienia przez wykonawcę 

dodatkowych warunków realizujących cele społeczne. 

W prawie unijnym możliwość wprowadzenia klauzul społecznych, a także środowiskowych, 

przewiduje Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 31 marca 2004 roku, 

koordynująca procedury udzielania zamówieńprzez podmioty działające wsektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. 

W szczególny sposób dyrektywy określają wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne: 

zakłady pracy chronionej iprogramy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji 

lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże zakłady takie mogą być 

niezdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. Wkonsekwencji należy 

                                                 

 

 
482 9 pkt., gdy tak, 0 pkt., gdy nie . 
483 Nawiązanie współpracy z: 1 podmiotem – 1 pkt., 2 podmiotami – 3 pkt., 3 podmiotami – 6 pkt., więcej niż 4 – 9 pkt.  
484Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Tomasz Schimanek, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Warszawa, 2012. 
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umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału wprocedurach 

udzielania zamówień lub zagwarantowanie im realizacji zamówień w ramach programów pracy 

chronionej. 

Temat klauzul społecznych wkontekście rozwoju przedsiębiorczości społecznejbył podejmowany 

w Polsce od 2005 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, anastępnie przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą Inicjatywą Wspólnotową EQUAL. 

W Polsce dopiero w 2009 roku wUstawie Prawo zamówień publicznych pojawiły się dwie klauzule 

społeczne. Pierwszą, dotyczącą wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, 

wprowadzono poprzez nowelizację Prawa zamówień publicznych, drugą natomiast poprzez 

nowelizację Ustawy o spółdzielniach socjalnych – dotyczy ona przede wszystkim preferencji 

związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy485. 

Klauzula zartykułu 22 jest tak zwaną klauzulą zastrzeżonąiumożliwia udzielenie zamówienia 

wyłącznie wykonawcom, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne wrozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Klauzula zartykułu 29 ma bardziej złożony charakter. Umożliwia ona zamawiającemu uzależnienie 

wykonania zamówienia od spełnienia dodatkowych warunków dotyczących: (1) zatrudnienia przy 

realizacji zamówienia wskazanych wUstawie kategorii osób, (2) utworzenia funduszu 

szkoleniowegoprzeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców, którego finansowanie ze strony pracodawcy będzie 

stanowić co najmniej 1% funduszu płac, (3) zwiększenia wpłat pracodawcy nafundusz szkoleniowy 

do wysokości 1%. 

W zakresie prozatrudnieniowym klauzula społeczna z artykułu 29 dotyczy: 

 bezrobotnych, 

 młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osób, októrych mowa w przepisach Ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, 

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia zbezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 

 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

 długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

 zwalnianych zzakładów karnych, mających trudności wintegracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej. 

Prawo zamówień publicznych nie określa wymaganego udziału osób z wyżej wymienionych grup 

                                                 

 

 
485 Pierwsza została określona w artykule 22, ustęp 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, druga  

– w artykule 29 ustęp 4, w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 9. 
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w ogólnej liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia; wskazuje jedynie, że powinien 

zrobić to zamawiający. W artykule 36 Ustawy mowa jest o tym, że zamawiający, stosując klauzulę 

społeczną z artykułu 29, musi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określić liczbę 

osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, okres wymaganego zatrudnienia tych osób, sposób 

dokumentowania ich zatrudnienia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań, a także sankcje 

z tytułu ich niespełnienia. 

Stosowanie klauzul społecznych dodatkowo wsparło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, wprowadzając w działaniu 

7.2.1. PO KL możliwość wyboru podwykonawcy z zastosowaniem wspomnianych klauzul 

społecznych. Ministerstwo wydało także wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych w październiku 

2009 roku Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

dotyczące stosowania «klauzul społecznych» w zamówieniach publicznych. Zkolei Urząd Zamówień 

Publicznych przygotował opinię prawną natemat opisu wymagań związanych zrealizacją 

zamówienia publicznego, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Najważniejszym celem społecznym, któremu służą klauzule społeczne, jest stymulowanie 

zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym ispołecznym.Klauzule motywują 

pracodawców do tego, aby takie osoby zatrudniać przy realizacji zamówień publicznych. 

Drugim celem stosowania klauzul jest zachęcanie pracodawców do zachowań 

propracowniczych,w polskich realiach do zwiększania udziału pracodawców w kształceniu 

ustawicznym pracownikówza pośrednictwem funduszu szkoleniowego. Dzięki temu wzmacniane są 

kompetencje osób pracujących, co poprawia ich sytuację narynku pracy. 

Kolejnym celem, który może być osiągnięty wdłuższej perspektywie czasowej, są oszczędności 

w wydatkowaniu środków publicznych. Z jednej strony bywa tak, że stosowanie klauzul 

społecznych zwiększa nieco koszty realizacji zadania publicznego, co wynika zkonieczności 

poniesienia przez wykonawcę dodatkowych kosztów związanych zzatrudnieniem osób zagrożonych 

wykluczeniem, np.przygotowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony 

zatrudnienie osób zagrożonych zawodowym i społecznym wykluczeniem powoduje, że nie muszą 

one korzystać ze świadczeń społecznych finansowanych ze środków publicznych, co w dłuższej 

perspektywie przynosi oszczędności o wiele przewyższające ewentualne dodatkowe koszty 

związane z realizacją zamówienia.  

Czwartym celem, który nie wynika wprost z zapisów ustawowych, ale jest promowany zarówno 

przez Komisję Europejską, jak i polski rząd, jest możliwość wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej. Wwielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, w tym właśnie celu wykorzystywane 

są klauzule społeczne.Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorstwa społeczne – 

przynajmniej w Polsce – najczęściej są nastawione na integrację zawodową i społeczną osób 

zagrożonych wykluczeniem, a więc dokładnie realizują podstawowy cel stosowania klauzul 

społecznych. Wzdecydowanej większości stosunkowo nielicznych przypadków stosowania klauzul 

społecznych w Polsce zamawiający wykorzystali torozwiązanie właśnie po to, aby stymulować 

rozwój przedsiębiorstw społecznych i wyrównać ich szansę w ubieganiu się o realizację zamówienia 

publicznego. Z punktu widzenia celu prozatrudnieniowego przedsiębiorstwa społeczne mają 

dodatkowy atut: dają potencjalnie znaczne większe szanse na trwałą integrację zawodową 

i zatrudnienie osób wykluczonych społecznie, trwające także po zakończeniu realizacji zamówienia 

niż inne firmy. Większość przedsiębiorstw społecznych ma także inny atut, ważny 

dla zamawiającego, w szczególności dlasamorządu lokalnego. Jest to silne zakorzenienie 

w społeczności lokalnej, które powoduje, że z pożytków społecznych, wynikających z realizacji 

przez przedsiębiorstwo społeczne zamówienia publicznego, korzysta społeczność lokalna. 

Warto podkreślić, iż klauzule społeczne nie ograniczają konkurencji, ani nie wpływają 

ujemnie na jakość zamówień. Wynika to z tego iż - po pierwsze -klauzule społeczne nie są – 
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i w świetle polskiego i unijnego prawa nie mogą być – adresowane podmiotowo,w tym przypadku 

do przedsiębiorstw społecznych. Klauzule nie mogą bowiem ograniczać konkurencji. 

W postępowaniu, które na przykład wymaga, aby zamówienie było zrealizowane przez osoby 

bezrobotne, może wziąć udział zarówno przedsiębiorstwo społeczne, jak i każda inna firma, 

która zatrudni do realizacji zamówienia bezrobotnych. Po drugie, zastosowanie klauzul społecznych 

nie zmienia faktu, że podstawowym kryteriami wyboru wykonawcy jest cena i jakość wykonania 

zamówienia. Oznacza to, że klauzule społeczne wyrównują szanse przedsiębiorstw społecznych, 

ale nie zwalniają ich z konieczności dbania o jakość i cenę, bo to są elementy decydujące 

o wyborze wykonawcy. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć, że zamawiający mają jeszcze inny instrument, który 

na gruncie zamówień publicznych może być wykorzystywany do wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej. Są to zamówienia o wartości do 14 tysięcy euro, w przypadku 

których zamawiający nie musi stosować Prawa zamówień publicznych. Nie zwalnia go to z dbania 

o jakość i cenę wykonania zamówienia, ale daje możliwość bardziej swobodnego wyboru 

wykonawcy. 

Obie klauzule są stosunkowo nowymi rozwiązaniami, co powoduje, że na razie nie są powszechnie 

stosowane. Urząd Zamówień Publicznych nie prowadzi szczegółowego monitoringu wtym zakresie. 

Napodstawie sygnałów zbieranych przez środowiska związane z przedsiębiorczością społeczną 

wynika, że dotychczas obie klauzule zastosowało kilkanaście samorządów w całej Polsce486. 

9.3. Konkluzje cząstkowe 

Kryteria wyboru projektów mogące służyć podejmowaniu działań nakierowanych na włączenie 

społeczne to przede wszystkim: 

 wymaganie spójności projektu z politykami horyzontalnymi, 

 wymaganie spójności projektu z dokumentami strategicznymi, 

 punktowanie realizacji projektów na obszarach zagrożonych wykluczeniem (np.obszary 

wiejskie, o wysokim/rosnącym poziomie bezrobocia, niskich dochodach itp.), 

 punktowanie projektów prowadzących określone działania w ramach włączaniaspołecznego 

(np. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, projekty rewitalizacyjne itp.), 

 punktowanie tworzenie partnerstw, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, 

 przyznawanie punktów za komplementarność działań w obszarze włączenia społecznego. 

Wspieranie reintegracji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem oraz promowanie rozwoju 

ekonomii społecznej można również osiągnąć dzięki zastosowaniu klauzul społecznych przy 

realizacji zamówień publicznych. 

9.4. Propozycje rekomendacji cząstkowych 

Należy poprzez odpowiednie kryteria wspierać działania nakierowane na włączenie społeczne – 

bądź pośrednio poprzez realizację projektów na obszarach zagrożonych wykluczeniem, bądź 

bezpośrednio kierując działania do grup marginalizowanych. Im więcej w ramach danego działania 

różnych kryteriów tego rodzaju, tym większa ich sumaryczna waga, a z drugiej strony - 

elastyczność. 

                                                 

 

 
486 m.in. samorządy Gdańska, Brzezin, Wrocławia, Byczyny, Bydgoszczy, Torunia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Krakowie czy też Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. 
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Warto rozważyć stosowanie klauzul społecznych, w szczególności w celu wspierania 

przedsiębiorczości społecznej. 

Poniżej wskazano, które na pytania badawcze w module zostały udzielone wyczerpujące 

odpowiedzi, a które wymagają zastosowania kolejnych metod zbierania danych.  

Pytanie Stopień 
wyczerpania 

problemu 
badawczego 

Metody zbierania danych 

77. Które kryteria wyboru 
projektów, stosowane obecnie w 
WRPO, będą najbardziej adekwatne 
dla realizacji celów rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w perspektywie 
finansowej UE 2014-2020? Czy, a 
jeśli tak to jakie nowe kryteria 
zastosować? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach (zwłaszcza 
moduł 7) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów 

77a. Które kryteria wyboru 
projektów, stosowane obecnie w 
ramach komponentu regionalnego 
POKL w woj. wielkopolskim, będą 
najbardziej adekwatne dla 
realizacji celów rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w perspektywie 
finansowej UE 2014-2020? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach (zwłaszcza 
moduł 7) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (C, D) 

 Panele ekspertów  

78. Jaki (i dlaczego) model 
kryteriów wyboru projektów należy 
zaproponować w nowej 
perspektywie 2014-2020, aby 
zapewnić: 

• osiągnięcie celów 
rozwojowych regionu 
wytyczonych przez SRWW w 
zakresie włączenia 
społecznego, 

• zaspokojenie potrzeb 
regionu zidentyfikowanych w 
niniejszym badaniu oraz w 
„Diagnozie sytuacji społeczno-
gospodarczej w województwie 
wielkopolskim 2011r w 
zakresie włączenia 
społecznego, 

• osiągnięcie celów 
wyznaczonych przez strategię 
Europa 2020 w zakresie 
rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Badanie CATI/CAWI 

 Wyniki badania w innych modułach (zwłaszcza 
moduł 7) 

 Zogniskowane wywiady grupowe (A, B, C, D) 

 Panele ekspertów 

 

79. Czy uzasadnione byłoby 
zastosowanie w RPO 2014-2020 
dla Wielkopolski, w ramach 
kryteriów wyboru projektów, 
narzędzi wspierających ekonomię 

społeczną – np. klauzul 
społecznych? 

 

Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod:  

 Wyniki badania w innych modułach 

 Zogniskowane wywiady grupowe (A, B, C, D) 

 Panele ekspertów  

 

Realizacja modułu będzie wymagała eksperckiej analizy wskaźników dotychczas stosowanych 

w WRPO, jak i dla porównania innych RPO oraz PO KL, ich skuteczności. 
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Kryteria zostaną wskazane w nawiązaniu do wyników innych modułów wskazujących jakie są 

kluczowe potrzeby województwa w zakresie włączenia społecznego oraz jakie w związku z tym 

działania powinny zostać podjęte w przyszłej perspektywie.  

Realizacja modułu będzie prowadzona równolegle z realizacją modułu 7 i będzie bazowała przede 

wszystkim na eksperckiej analizie dotychczas zastosowanych kryteriów wyborów projektów. 

Zostaną przeanalizowane wszystkie kryteria pod kątem ich adekwatności dla realizacji celów 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wywiady grupowe oraz panel ekspertów będę 

stanowiły uzupełniające źródło informacji, jak i sugestii kryteriów wyboru projektów służących 

zaspokojeniu potrzeb regionu i osiągnięciu celów strategicznych w nowej perspektywie 2014-2020. 

 

Moduł 10. Problemy badawcze do następnych badań 

10.1. Problemy badawcze 

Moduł 10. Problemy badawcze do następnych badań 

80. Jakie problemy i hipotezy badawcze – w kontekście wniosków z niniejszej ekspertyzy 

należałoby podjąć w dodatkowych badaniach (w tym: empirycznych o charakterze jakościowym 

lubilościowym), aby uzyskać całościowy obraz niezbędnych kierunków interwencji w ramach RPO 

2014-2020 dla Wielkopolski i/lub innych programów operacyjnych? 

 

Pytanie Stopień 

wyczerpania 
problemu 

badawczego 

Metody zbierania danych 

80. Jakie problemy i hipotezy 
badawcze – w kontekście 

wniosków z niniejszej 
ekspertyzy należałoby podjąć w 
dodatkowych badaniach (w 
tym: empirycznych o 

charakterze jakościowym 
lubilościowym), aby uzyskać 
całościowy obraz niezbędnych 
kierunków interwencji w 
ramach RPO 2014-2020 dla 
Wielkopolski i/lub innych 

programów operacyjnych? 

 Odpowiedź na pytanie wymaga zastosowania 
następujących metod: 

 wyniki badań innych modułów 
 FGI (A, B, C, D) 
 Panel ekspertów  

 

Realizacja modułu – odnotowywanie problemów i hipotez badawczych które warto by podjąć w dodatkowych 

badaniach – będzie się odbywała w trakcie wszystkich etapów badania i realizacji poszczególnych metod. 

Każdorazowo gdy w trakcie badania zostanie zidentyfikowany problem, który wymagałby przeprowadzenia 

dodatkowych badań, aby uzyskać całościowy obraz niezbędnych kierunków interwencji w ramach RPO 2014-

2020 dla Wielkopolski i/lub innych programów operacyjnych, będzie to odnotowywane. 

 


