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RYNEK PRACY W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

(Streszczenie)

Polska od 10 lat jest członkiem Unii Europejskiej. Przez wszystkie te lata korzysta z funduszy 
strukturalnych. Dostęp do Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na silniejsze oddziaływanie 
na krajowy, ale też regionalne i lokalne rynki pracy. Konsekwencją efektywnego wykorzystanie 
EFS winna być poprawa sytuacji na rynku pracy, między innymi spadek bezrobocia, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych czy wprowadzenie systemów elastycznego zatrudnienia. Możliwe 
jest to w przypadku racjonalnego zarządzania środkami finansowymi i promowania projektów 
odpowiadających potrzebom rynku pracy. Artykuł przedstawia podstawowe dane dotyczące 
rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz wskazuje założenia konkursowe – 
kryteria strategiczne i dostępu, obowiązujące dla projektów z zakresu rynku pracy, dzięki czemu 
można wskazać obszar zdiagnozowanych potrzeb i próby znalezienia inicjatyw pozwalających je 
zaspokoić.

Słowa kluczowe: rynek pracy; bezrobocie; fundusze unijne; aktywna polityka rynku pracy

Wstęp

Konsekwencji akcesji Polski do Unii Europejskiej jest wiele. Wśród nich jedną 
z najważniejszych wydaje się dostęp do funduszy strukturalnych. Ich rolą jest 
przede wszystkim wspomóc kraj członkowski w sposób umożliwiający osią-
gnięcie spójności społeczno-gospodarczej1. Szczególną uwagę w perspektywie 
finansowej 2007–2013 zajmował Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który 
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1 M. Gajewska, A. Sokół, A. Staśkiewicz, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 
2007–2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 67–75.
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w dużej mierze poświęcony był działaniom skoncentrowanym na rzecz poprawy 
sytuacji na rynku pracy, a uściślając na wsparciu wszystkich uczestników rynku 
pracy2. Odpowiedzialność polegająca na efektywnym wydatkowaniu środków 
budżetowych programu została powierzona między innymi samorządom woje-
wódzkim. Korzystając z instrumentów, jakie daje system wdrażania programów, 
jednostki ogłaszające konkurs kreowały kierunki wsparcia – obszary wymagające 
szczególnej pomocy – oraz wybierały projekty do realizacji. Artykuł stanowi pró-
bę przeanalizowania kryteriów wyboru projektów oraz efektów podejmowanych 
działań w regionie Pomorza Zachodniego3. 

Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski rynek pracy należy do tych, które zajmują niechlubne czo-
łowe miejsca pod względem liczby bezrobotnych. W ośmiu kolejnych latach 
liczba osób bezrobotnych zmieniała się, niemniej regularnie w okresie końca 
roku przekraczała 100 tys. (rysunek 1). Do czynników4 determinujących skalę 
bezrobocia można również zaliczyć środki finansowe, jakie zostały przeznaczone 
na realizację działań zapisanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Należy zarazem zwrócić uwagę na proces wdrażania programu 
i realizowanych projektów. Spadek liczby bezrobotnych w latach 2007 i 2008 to 
wynik między innymi realizowania projektów, wyłonionych w drodze konkursów 
ogłaszanych w pierwszym okresie obecności Polski w Unii Europejskiej. W ko-
lejnych latach obserwowany jest wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych, 
ponieważ w okresie przejściowym pomiędzy dwoma perspektywami finansowymi 
liczba naborów projektów spada, by następnie znowu wzrosnąć.

Podobnie kształtuje się liczba osób zarejestrowanych. W okresie spadku 
liczby konkursów i realizowanych projektów liczba osób bezrobotnych zwiększa 
się, natomiast gdy liczba konkursów i realizowanych projektów wzrasta, liczba 
bezrobotnych maleje. Można stwierdzić zatem, że zaprojektowane aktywne 

2 Zob. A. Szymańska, Polityka zwiększenia efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje 
dla Polski, Centrum Europejskie National, Warszawa 2004, s. 5.

3 Z uwagi na ograniczone rozmiary tej pracy, autorka przedstawiła tylko zarys sytuacji w woj. 
zachodniopomorskim. 

4 U. Kłosowicz-Górecka (red.), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy 
a ograniczanie bezrobocia, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008, s. 9.
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formy spełniły swoje zadanie5 – doprowadziły do zatrudnienia i tym samym 
zmniejszenia liczby bezrobotnych.

RYSUNEK 1: Zarejestrowani bezrobotni w woj. zachodniopomorskim w latach 2007–2014
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Źródło: oprac. własne na podst. www.wup.pl; stan na dzień 30.07.2014 r.

Przyglądając się dokładniej strukturze bezrobocia, warto podkreślić fakt 
występowania grup osób, które – z jednej strony – wymagają szczególnie dużego 
wsparcia, ale zarazem stanowią duże wyzwanie dla instytucji i osób starających 
się o przywrócenie ich do pracy.

5 M. Noga, M.K. Stawicka, Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, 
CeDeWu, Warszawa 2009, s. 62.
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TABELA 1: Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach 2007–2014 
(VI)6

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (VI)

Liczba bezrobotnych 103 241 82 520 105 905 109 964 108 904 112 521 111 063 95 249

Osoby będące w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy1 – – – 101 625 100 961 103 850 103 137 81 921

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych – – – 92,4% 92,7% 92,3% 92,9% 86,0%

Wybrane kategorie bezrobotnych

Do 25. roku życia 17 871 15 147 20 816 20 634 19 296 18 977 17 424 13 735

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 17,3% 18,4% 19,7% 18,8% 17,7% 16,9% 15,7% 14,4%

Powyżej 50. roku życia 24 901 20 101 25 022 27 637 28 773 30 333 31 748 27 374

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 24,1% 24,4% 23,6% 25,1% 26,4% 27,0% 28,6% 28,7%

Długotrwale bezrobotni 64 309 42 523 42 756 50 494 55 984 57 820 59 277 53 965

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 62,3% 51,5% 40,4% 45,9% 51,4% 51,4% 53,4% 56,7%

Bez kwalifikacji zawodowych 34 078 25 643 31 461 31 964 34 662 35 333 35 572 30 860

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 33,0% 31,1% 29,7% 29,1% 31,8% 31,4% 32,0% 32,4%

Bez doświadczenia  
zawodowego – 22 634 28 341 28 493 27 362 27 251 26 096 22 057

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych – 27,4% 26,8% 25,9% 25,1% 24,2% 23,5% 23,2%

Bez wykształcenia średniego – 53 356 67 838 69 638 67 501 69 379 68 019 58 272

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych – 64,7% 64,1% 63,3% 62,0% 61,7% 61,2% 61,2%

Niepełnosprawni 2 841 3 050 3 804 4 281 4 605 4 861 4 853 4 325

Udział % w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 2,8% 3,7% 3,6% 3,9% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5%

Źródło: sprawozdanie MPiPS–01.

6 Pola szare są niewypełnione – brak informacji w sprawozdaniu MPiPS–01. Zmiana definicji ka-
tegorii w nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r.
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Analiza danych z czerwca 2014 r., czyli okresu letniego, w którym bezrobo-
cie rejestrowane jest najniższe z racji wzmożonych prac rolnych, budowlanych 
oraz ze względu na sezon turystyczny, pozwala na najprecyzyjniejsze wskazanie 
grup, które rzeczywiście wymagają wsparcia w poszukiwaniu pracy. Najlicz-
niejszą grupę stanowią osoby, które zakończyły naukę na poziomie szkoły 
podstawowej lub gimnazjalnej (61,2%) a także osoby długotrwale bezrobotne, 
czyli pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (56,7%). Problem posiadania wy-
kształcenia odpowiadającego potrzebom pracodawców wymaga często długiego 
procesu edukacyjnego. Podobnie jest w przypadku osób długotrwale bezrobot-
nych, które często najpierw wymagają integracji społecznej, a dopiero w dalszej 
kolejności – zawodowej. Należy zwrócić tu uwagę na problem związany z do-
kładnym opisem sytuacji osoby bezrobotnej. Zapoznając się z charakterystyką 
osoby bezrobotnej można stwierdzić, że nie została ona przygotowana starannie. 
Eskalacja trudności następuje wówczas, gdy jeden bezrobotny skupia w sobie 
kilka aspektów charakteryzujących osobę w trudnej sytuacji. Rozwiązania, które 
proponuje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to szeroki 
wachlarz instrumentów pozwalających na działania aktywizujące osoby bezro-
botne. Mimo to, jak próbowano wskazać wcześniej, konieczne jest zastosowanie 
wieloaspektowego działania – działania, które wykracza poza ramy zapisów 
ustawowych. Zestawiając ze sobą możliwości, jakie posiadają powiatowe urzędy 
pracy, oraz konieczność zaspokojenia różnorakich potrzeb, pozwalających bez-
robotnym odnaleźć siebie i miejsce pracy, wydaje się oczywistym, że powołane 
m.in. w celu wsparcia osób w znalezieniu pracy PUP nie są w stanie udźwignąć 
takiego zadania. Skutecznym antidotum na taki stan rzeczy wydają się projekty 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który 
swym zakresem obejmuje aktywną politykę rynku pracy, kształcenie ustawiczne, 
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, doskonalenie kadr gospo-
darki oraz rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie dostępu, a także uczestnictwa 
kobiet na rynku pracy7. Podkreślić należy, że niepodważalna jest tu rola kreatora 
polityki rynku pracy w regionie – Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który wskazu-
je kierunki rozwiązań i – w przypadku woj. zachodniopomorskiego – kryteria 
wyboru projektów do realizacji. 

7 K. Brzychcy, Narzędzia wspierające politykę zatrudnienia w regionie, [w:] S. Flejterski (red.), 
Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, 
ZAPOL, Szczecin 2013, s. 412–417.
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Kryteria wyboru projektów unijnych

Województwo zachodniopomorskie należy do regionów, gdzie wydatkowanie 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebiega najszybciej8. Także 
zainteresowanie realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 
jest bardzo duże. Podkreślić należy, że zapotrzebowanie na środki finansowe 
i działania aktywizujące na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim 
jest znaczące, co wskazano wcześniej za pośrednictwem danych statystycznych, 
a tezę tę potwierdzają też liczba złożonych wniosków oraz kwota, na jaką zostały 
złożone.

TABELA 2: Stan wdrażania PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia 
programu

Alokacja  
2007–2013

Wartość oraz liczba 
złożonych wniosków 

o dofinansowanie

Wartość oraz 
liczba podpisanych 

umów

Wysokość wypłaconych 
środków

1 704 573 012,61 zł 6 996 031 844 zł
(9 569)

1 904 104 683 zł
(1 798) 1 641 729 824,83 zł

Źródło: monitoring WUP w Szczecinie i KSI; stan na dzień 31.05.2014 r. 

Znaczna część środków została zogniskowana w sposób bezpośredni wokół 
działań poświęconych rynkowi pracy. W ciągu siedmiu lat zostało ogłoszonych 
ponad 20 konkursów, zaś zapotrzebowanie na środki finansowe zostało zapro-
jektowane w 1796 wnioskach złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. 
System realizacji POKL9 umożliwiał konstruowanie kryteriów dostępu i kryteriów 
strategicznych, które winni byli spełnić m.in. projektodawcy, aby uzyskać dofi-
nansowanie dla swoich projektów. Różnica pomiędzy wspomnianymi rodzajami 
kryteriów polega przede wszystkim na tym, że kryteria dostępu są obligatoryjne 
dla wszystkich projektodawców. W przypadku ich niespełnienia, projekt nie 
mógł być poddany ocenie merytorycznej. Inaczej jest w przypadku kryteriów 
strategicznych. Tutaj projektodawca mógł dostać dodatkowo do 40 punktów za 
to, że w swoim projekcie uwzględnił preferowane przez instytucję ogłaszającą 
konkurs typy projektów. Na przełomie siedmiu lat Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie, jako instytucja ogłaszająca konkurs, formułowała zarówno kryteria 

8 http://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/7-1/stan-wdraania-po-kl/, stan na dzień 30.07.2014 r.
9 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

MRR, Warszawa 2007 z późn. zm.
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dostępu, jak również kryteria strategiczne. Wszystkie te kryteria uprzednio były 
konsultowane z partnerami rynku pracy. Podstawowymi obszarami wsparcia, 
które na poziomie województw – w komponencie regionalnym POKL – były 
kierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych, to poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i działanie 
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W zakresie 
poddziałania 6.1.1 zaproponowano 4 kryteria strategiczne i 8 kryteriów dostępu. 
Z kolei w konkursach dotyczących działania 6.2 były 4 kryteria strategiczne 
i 9 kryteriów dostępu.

Przyglądając się funkcjonującym dawniej i dziś kryteriom, można podzielić 
je na dwa rodzaje: pierwsze, merytoryczne – związane z rynkiem pracy oraz dru-
gie, techniczne – związane z realizacją projektu (tabela 2). Kryteria strategiczne 
skupiały się na obszarach merytorycznych, stanowiły próbę oddziaływania na 
potrzeby zachodniopomorskiego rynku pracy. Ich zapisy odnosiły się głównie 
do wieku osób bezrobotnych, wielkości stopy bezrobocia, wykształcenia, płci. 
Zaproponowane kryteria okazały się zbieżne z problemami, z jakimi borykają 
się zachodniopomorscy bezrobotni i dawały szansę na zrealizowanie projektów, 
które odpowiedzą na potrzeby bezrobotnych. Rzeczywiście w przypadku osób 
powyżej 45. roku życia tak było, ale w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
wskaźnik ich udziału w liczbie bezrobotnych rósł. To zaś wyniknąć mogło z braku 
konsekwencji w konstruowaniu w kolejnych latach kryteriów dotyczących osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W przypadku działania 
6.2 POKL, które dotyczyło dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz wsparcia doradczo-szkoleniowego i pomostowego, kryteria strategiczne 
były formułowane podobnie. 
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TABELA 3: Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 6.1.1 i działania 6.2 POKL w la-
tach 2007–2013

Po
dd

zi
ał

an
ie

K
ry

te
ri

um

Opis kryteriów 20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

6.
1.

1

st
ra

te
gi

cz
ne

wsparcie adresowane do osób niepełnosprawnych, po 
45. roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz 
kobiet;

X X X X

projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany 
do mieszkańców gmin w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej;

X X

obszar realizacji projektu obejmuje wyłącznie tereny 
powiatów, w których na dzień 31.12.2011 r. stopa 
bezrobocia była równa lub większa od stopy bezrobocia 
woj. zachodniopomorskiego;

X X

szkolenia są dostosowane do zapotrzebowania na regio-
nalnym rynku pracy w zawodach określonych w RSI 
(w szczególności w zakresie sektora usług turystycz-
nych, usług transportowo-logistycznych, obsługi por-
tów, przemysłu drzewno-meblarskiego, spożywczego, 
sektora ICT, energetyki odnawialnej branży budowlano-
-montażowej, przemysłu chemicznego);

X X

do
st

ęp
u beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, z do-
stępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu;

X X X X X

minimalna wartość projektu; 50 
tys.

300 
tys.

400 
tys.

700 
tys.

700 
tys. – –

projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 
3 typów projektu w odniesieniu do każdego uczestnika 
projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia;

X X X X

wsparcie kierowane jedynie do osób pozostających bez 
zatrudnienia, tj. niezarejestrowanych w PUP jako osoby 
bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich 
miesięcy od momentu przystąpienia do projektu (dzień 
rekrutacji) lub osób zarejestrowanych w PUP powyżej 
12 miesięcy oraz osób poszukujących pracy;

X X X

projekt skierowany jest w co najmniej 60% do osób 
z poniżej wskazanych grup (jednej lub kilku):
– kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka,
– osoby w wieku 15–24 lat,
– osoby w wieku 50-64 lat,
– osoby niepełnosprawne;

X
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projekt skierowany jest w 100% do osób z poniżej 
wskazanych grup (jednej lub kilku): 
– kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka,
– osoby w wieku 15–24 lat,
– osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
– osoby niepełnosprawne;

X

projekt skierowany jest w 100% do osób w wieku 
poniżej 30 lat, przy czym wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej winien kształtować się na poziomie co 
najmniej 40%;

X

projekt skierowany jest w 100% do osób w wieku po-
wyżej 50. roku życia, przy czym wskaźnik efektywno-
ści zatrudnieniowej winien kształtować się na poziomie 
co najmniej 35%.

X

6.
2

st
ra

te
gi

cz
ne

projekt jest realizowany wyłącznie na terenie powiatu/
powiatów, w których stopa bezrobocia powiatu na 
31.12.2010 r. była równa lub większa od stopy bezrobo-
cia woj. zachodniopomorskiego na 31.12.2010 r.;

X X

objęcie wsparciem 50% osób z poszczególnych grup:
– poniżej 25. roku życia,
– powyżej 50. roku życia; 

X

projekt skierowany jest w 100% do osób z poniżej 
wskazanych grup (jednej lub kilku): 
– kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka,
– osoby w wieku 15–24 lat,
– osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
– osoby niepełnosprawne;

X

grupę docelową w projekcie w co najmniej 45% sta-
nowią osoby z poniższych grup (z jednej lub z dwóch 
grup łącznie):
– osoby mające miejsce zamieszkania na terenie gmin 
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. 
mieszkańców z terenu województwa zachodniopomor-
skiego w rozumieniu przepisów KC,
– osoby powyżej 45. roku życia;

do
st

ęp
u

projektodawca posiada przynajmniej roczne doświad-
czenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej lub doświadczenie w przyznawaniu 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

X X X X

rejestracja działalności gospodarczej przez beneficjenta 
nastąpi w woj. zachodniopomorskim; X X
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2

do
st

ęp
u

beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, z do-
stępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu;

X X X X X

projektodawca i/lub Partner na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie posiada co najmniej 4-letnie do-
świadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt;

X

wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamiesz-
kania na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozu-
mieniu przepisów KC;

X X X X

projekt skierowany jest do osób pozostających bez 
zatrudnienia z obszaru woj. zachodniopomorskiego; X X

projekt skierowany jest w 100% do osób z jednej lub 
kilku z poniżej wskazanych grup: 
– osoby w wieku poniżej 30 lat,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby w wieku powyżej 50. roku życia;

X

minimalna wartość projektu. – 300 
tys.

500 
tys.

900 
tys.

900 
tys. – –

Źródło: oprac. własne na podst. www.wup.pl; stan na 30.07.2014 r.

Analizując kryteria dostępu należy stwierdzić, że zapisy dotyczące miejsca 
prowadzenia biura projektu, posiadanego doświadczenia czy minimalnej wartości 
projektu występowały w dokumentacji konkursowej w większości konkursów. 
Zagadnienia kluczowe, bezpośrednio odnoszące się do kwestii potrzeb osób 
bezrobotnych – sporadycznie. Mimo podjętego wysiłku w zakresie sformuło-
wania kryteriów odpowiadających realiom regionalnego rynku pracy, cel nie 
został w pełni osiągnięty. Liczba uczestników biorących udział w projektach 
to 11 035 osób; posiadający wykształcenie średnie i niższe to dla poddziałania 
6.1.1: 72,5%, a w przypadku 6.2: 39,3%. Odnośnie do wieku: 6.1.1: 70,5%, 
a 6.2: 49,11%. Można na tej podstawie stwierdzić, że zamierzony cel nie został 
w pełni osiągnięty. Z pewnością jedną z przyczyn był brak konsekwencji w za-
pisach kryteriów dostępu, ważnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.

Zakończenie

Prowadzenie polityki zarządzania funduszami unijnymi nie należy do prostych; 
tym bardziej, kiedy dotyczy rynku pracy. Ma ona bowiem charakter wielopłasz-
czyznowy, polega na wydatkowaniu środków w sposób zgodny z przepisami 
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prawa, ale i założeniami celowości funduszu. Ponadto dotyczy osób, zaspokajania 
ich deficytów w sposób zgodny z ich predyspozycjami, jak również potrzebami 
pracodawców. Odpowiedzialność jest tu podwójna, ponieważ z jednej strony na 
szali postawione jest gospodarstwo domowe osoby bezrobotnej, a więc poziom 
ekonomiczny oraz – w konsekwencji – społeczny relacji wewnątrzrodzinnych 
i zewnętrznych; z drugiej zaś – odpowiedzialność za kapitał, jaki zostanie zaofe-
rowany pracodawcom, a więc budowanie potencjału przedsiębiorstw. W sposobie 
wydatkowania środków unijnych odzwierciedla się rynek pracy, jego potencjał, 
ale też mankamenty. Tematyka pracy nie została wyczerpana i wymaga dalszych 
badań. Konieczne – w świetle zaprezentowanej analizy – wydaje się także wni-
kliwe pochylenie się nad procesem formułowania kryteriów konkursowych, 
a następnie, z uwzględnieniem trendów na rynku pracy, stosowania ich w ogła-
szanych konkursach. 
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LABOUR MARKET IN PROJECT fINANCED UNDER HUMAN CAPITAL OPERATIONAL  
PROgRAmmE IN WEST REgION 

( S u m m a r y )

Poland has been a member of the European Union for 10 years. Through all these years, Poland 
has used of the structural funds. Access to the European Social Fund allowed for a stronger impact 
on the national, but also local and regional labor markets. The consequence of the effective use 
of the European Social Fund should be to improve the situation on the labor market, among other 
things, a decrease in unemployment, raising professional qualifications. It is possible for the rational 
management of financial resources and promote projects to meet the needs of the labor market. 
This article presents basic information of the labor market in Western Pomerania and identifies as-
sumptions competition – strategic criteria and access the applicable projects in the field of the labor 
market, so that you can indicate the area diagnosed needs and trying to find initiatives to meet them.

Keywords: labour market; unemployment; EU funds; active labor market policies
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