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PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
PROGRAMU EQUAL NA PRZYK£ADZIE
PROJEKTU „SYSTEM PRZECIWDZIA£ANIA
POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA
TERENACH S£ABO ZURBANIZOWANYCH”
Piotr Steczkiewicz
Stowarzyszenie Promocji Przedsiêbiorczoœci w Rzeszowie

Program operacyjny - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 zosta³ przyjêty na podstawie art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
Narodowym Planie Rozwoju1 w formie Rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie przyjêcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 2.
EQUAL obejmuje swoim zakresem dziewiêæ obszarów tematycznych. Osiem z tych tematów jest zdefiniowanych w kontekœcie priorytetów Europejskiej Strategii
Zatrudnienia. Dziewi¹ty temat obejmuje specyficzne potrzeby osób ubiegaj¹cych siê o status uchodŸcy. Ogólnie
celem podejœcia tematycznego jest poszukiwanie nowych sposobów rozwi¹zywania problemów wspólnych
dla ró¿nych rodzajów dyskryminacji i nierównoœci zamiast skupiania siê na poszczególnych grupach spo³ecznych. W ramach EQUAL realizowane s¹ nastêpuj¹ce tematy:
A. U³atwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy
dla tych, którzy maj¹ problemy z integracj¹ i ponown¹ integracj¹ na tym rynku, celem promowania rynku pracy
otwartego dla wszystkich.
B. Zwalczanie rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy.
C. Zapewnienie powszechnego dostêpu do tworzenia
przedsiêbiorczoœci poprzez dostarczenie narzêdzi niezbêdnych dla utworzenia w³asnej firmy oraz dla identyfikacji i wykorzystania nowych mo¿liwoœci tworzenia zatrudnienia na obszarach miejskich i wiejskich.
D. Wzmocnienie krajowej gospodarki spo³ecznej
(trzeciego sektora), a w szczególnoœci us³ug na rzecz
spo³ecznoœci lokalnych, oraz poprawa jakoœci miejsc
pracy.
E. Wspieranie kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie i integracyjnych form organizacji pracy sprzyjaj¹cych zatrudnianiu i utrzymywaniu zatrudnienia osób doœwiadczaj¹cych dyskryminacji i nierównoœci na rynku pracy.
F. Wspieranie zdolnoœci przystosowawczych przedsiêbiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych
i innych nowych technologii.
G. Godzenie ¿ycia rodzinnego i zawodowego oraz
ponowna integracja mê¿czyzn i kobiet, którzy opuœcili
rynek pracy, poprzez wdra¿anie bardziej elastycznych
i efektywnych form organizacji pracy oraz us³ug towarzysz¹cych.
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H. Ograniczenie nierównoœci w traktowaniu p³ci
i przeciwdzia³anie segregacji zawodowej.
I. Pomoc w spo³ecznej i zawodowej integracji osób
ubiegaj¹cych siê o status uchodŸcy.
Projekt ,,System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” jest realizowany w ramach tematu F Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL – Wspieranie zdolnoœci przystosowawczych
przedsiêbiorstw i pracowników do zmian strukturalnych
w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii. Celem tego tematu
jest u³atwianie i wspomaganie wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ informacyjno-komunikacyjnych. Rozwi¹zania te maj¹ podnieœæ konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw oraz pobudzaæ œwiadomoœæ
pracodawców o koniecznoœci dokszta³cania kadry
zarz¹dzaj¹cej i pracowników, by zapewniæ rozwój firmy
i utrzymanie miejsc pracy (zw³aszcza w przypadku pracowników starszych wiekiem i kobiet).
Istot¹ Tematu F, zmierzaj¹cego do zwiêkszenia zdolnoœci przystosowawczych firm i pracowników, jest koncentracja na dzia³aniach zmierzaj¹cych do udoskonalenia systemu utrzymywania zatrudnienia osób zagro¿onych utrat¹ pracy ze wzglêdu na niski poziom kwalifikacji, a tym samym ze wzglêdu na niedostosowanie ich
umiejêtnoœci do wymagañ stawianych przez pracodawców. Wzmocnienie dotychczasowych dzia³añ polegaæ
bêdzie na testowaniu metod dostosowania poziomu kwalifikacji pracowników do rozwoju przedsiêbiorstw
zwi¹zanego z wdra¿aniem nowoczesnych technologii.
W ramach tematu F podejmowane mog¹ byæ nastêpuj¹ce dzia³ania:
 opracowanie analiz maj¹cych na celu okreœlenie
przeszkód na drodze do zwiêkszenia zdolnoœci
adaptacyjnych polskich przedsiêbiorstw w zakresie
wykorzystania nowych technologii, obejmuj¹cych
sektorowe badania ró¿nych typów przedsiêbiorstw i
uwzglêdniaj¹cych ró¿ne typy wskaŸników zdolnoœci adaptacyjnych,
 wypracowanie modelowych rozwi¹zañ wspierania
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w procesie zastosowania nowych technologii oraz innowacyjnych
metod zarz¹dzania,
 testowanie innowacyjnych metod promowania
i wdra¿ania elastycznych form zatrudnienia oraz
organizacji pracy w celu wypracowania rozwi¹zañ
modelowych, przy uwzglêdnieniu zarówno potrzeb
przedsiêbiorstw, jak i sytuacji pracowników, jeœli
chodzi o ich sytuacjê rodzinn¹ czy zdrowotn¹, na
przyk³ad telepraca, rotacja pracy, zatrudnienie
w niepe³nym wymiarze godzin czy elastyczny czas
pracy,
 testowanie innowacyjnych metod w³¹czenia do
dzia³añ podejmowanych w celu podniesienia kwali-
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fikacji pracowników zagro¿onych utrat¹ pracy ze
wzglêdu na brak kwalifikacji dostosowanych do potrzeb przedsiêbiorców, rozwój nowych technologii
oraz z powodu innych barier uniemo¿liwiaj¹cych
utrzymanie pracy, takich jak wiek, niepe³nosprawnoœæ miejsce zamieszkania itd.,
 wypracowanie metod upowszechniania wœród
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw opracowywania
strategii rozwoju zasobów ludzkich,
 promowanie i wdra¿anie zasad kszta³cenia ustawicznego wœród najbardziej zagro¿onych pracowników,
 wypracowanie nowych form szkolenia po³¹czonych
z praktycznym szkoleniem w zakresie nowych
umiejêtnoœci (rotacja pracy, outplacement, mentoring, indywidualne programy szkoleniowe, pomoc
kole¿eñska) w celu utrzymania zatrudnienia
pracowników zagro¿onych utrat¹ pracy,
 wypracowanie metod utrzymania miejsc pracy (np.
starsi wiekiem pracownicy jako mentorzy).
Dzia³ania realizowane w ramach tego Tematu
stanowiæ bêd¹ równie¿ element uzupe³niaj¹cy i wzmacniaj¹cy instrumenty rozwoju kszta³cenia ustawicznego
okreœlone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3 Fundusz Szkoleniowy w przedsiêbiorstwach oraz
w Strategii Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do roku
2010.
Zadania realizowane w ramach tematu F maj¹ na
Celu:
 Wsparcie i utrzymanie zatrudnienia przez tych pracowników, których kwalifikacje mo¿na dostosowaæ
do wymagañ stawianych przez spo³eczeñstwo informacyjne i gospodarkê rynkow¹.
 U³atwianie i wspomaganie wykorzystania nowych
technologii i nowatorskich rozwi¹zañ technik
informacyjno-komunikacyjnych oraz podnoszenie
œwiadomoœci pracodawców o koniecznoœci szkolenia kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników w celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci firm.
Realizacja tego tematu przyczyni siê do rozwi¹zania
problemu nierównoœci na rynku pracy w odniesieniu do
takich grup, jak:
 przedsiêbiorcy, którzy z ró¿nych wzglêdów, na
przyk³ad niskich kwalifikacji, braku odpowiednich
œrodków oraz niekorzystnej lokalizacji, pozbawieni
s¹ mo¿liwoœci rozwijania swoich przedsiêbiorstw w
zakresie zastosowania nowych technologii, a szczególnie w dziedzinie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych;
 pracownicy ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw zagro¿eni utrat¹ pracy ze wzglêdu na:
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 wiek, p³eæ, wykszta³cenie, niewystarczaj¹ce
kwalifikacje, sytuacjê rodzinn¹, niepe³nosprawnoœæ lub miejsce zamieszkania.
EQUAL jest wdra¿any poprzez partnerstwo strategiczne funkcjonuj¹ce pod nazw¹ Partnerstwo na rzecz Rozwoju. Podstawowe zasady EQUAL s¹ nastêpuj¹ce: podejœcie tematyczne, partnerstwo, zaanga¿owanie grup dyskryminowanych (ang. empowerment), wspó³praca
ponadnarodowa, innowacyjnoœæ oraz w³¹czanie rezultatów do g³ównego nurtu polityki (ang. mainstreaming).
Ramy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w projekcie ,,System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” zosta³y okreœlone w umowie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, gdzie Wy¿sza Szko³a
Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu pe³ni rolê Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju a ca³e Partnerstwo tworz¹ podmioty publiczne i prywatne.
Administrator Partnerstwa na Rzecz Rozwoju jako
podmiot koordynuj¹cy dzia³ania Partnerstwa a zarazem
kontroluj¹cy jego zadania jest zobowi¹zany do nastêpuj¹cych czynnoœci:
 reprezentowania Partnerów Partnerstwa na rzecz
Rozwoju przed Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ EQUAL
i Krajow¹ Struktur¹ Wsparcia;
 koordynowania, monitorowania, nadzorowania prawid³owoœci dzia³añ Partnerów przy realizacji zadañ,
 zapewnienia równego udzia³u partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadañ,
 wsparcia Partnerów w realizacji powierzonych zadañ,
 zapewnienia sprawnego systemu komunikacji z Partnerami, Krajow¹ Struktur¹ Wsparcia i innymi Partnerstwami,
 zapewnienia systemu zarz¹dzania jakoœci¹,
 zapewnienia prawid³owoœci operacji finansowych,
w szczególnoœci poprzez wdro¿enie systemu
zarz¹dzania i kontroli finansowej projektu,
 pozyskiwania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ Partnerstwa.
Partnerstwo na rzecz Rozwoju jest beneficjentem koñcowym Programu EQUAL w rozumieniu rozporz¹dzenia nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzaj¹cego ogólne przepisy dotycz¹ce funduszy strukturalnych4. W praktyce oznacza to, ¿e Partnerstwo jest odbiorc¹ œrodków pochodz¹cych z EFS, powinno wiêc gwarantowaæ zapewnienie odpowiedzialnoœci finansowej
i administracyjnej, nale¿¹cej do organizacji posiadaj¹cej
zdolnoœæ zarz¹dzania funduszami publicznymi. Aby to
osi¹gn¹æ, Partnerstwo na rzecz Rozwoju ma wyznaczonego administratora funduszami publicznymi, którym jest
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu,
która zawiera z Krajow¹ Struktur¹ Wsparcia (dzia³aj¹c¹
w imieniu Instytucji Zarz¹dzaj¹cej EUQUAL) umowê
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o dofinansowania danego dzia³ania w ramach programu
EQUAL.5
Szczegó³owe zasady dzia³ania Partnerstwa EQUAL
okreœlone s¹ w Umowie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju,
której wzór dostêpny jest na stronie internetowej Fundacji
Fundusz Wspó³pracy. 6
Tematy realizowane w Polsce w ramach EQUAL s¹
uzupe³nieniem dzia³añ realizowanych w ramach rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca
2004 r. w sprawie przyjêcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-20067, zwanego dalej „SPO RZL“, oraz rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjêcia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-20068, zwanego dalej „ZPORR“. Tematy Programu EQUAL uzupe³niaj¹ dzia³ania g³ównych programów EFS poprzez wzmacnianie dzia³añ zrealizowanych w ramach SPO RZL i ZPORR. Takie wzmocnienie
oznacza:
 wyraŸne adresowanie tematów Programu EQUAL
do grup, które opuœci³y rynek pracy b¹dŸ s¹ zagro¿one wykluczeniem z rynku pracy, a tak¿e grup na progu wykluczenia z powodu nierównoœci i dyskryminacji - a zatem ich szanse s¹ ni¿sze ni¿ szanse innych bezrobotnych, co oznacza, ¿e stanowi¹ one
grupy znajduj¹ce siê w najbardziej niekorzystnej sytuacji;
 wykorzystanie nowatorskich metod dzia³alnoœci,
które - dziêki swojego rodzaju pilota¿owemu æwiczeniu w formie realizacji Programu EQUAL - mog¹
staæ siê nowymi wzorcami, modelami dzia³alnoœci,
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zas³uguj¹cymi na przyswojenie przez przysz³e polityki krajowe.
EQUAL odnosi siê równie¿ bezpoœrednio do takich
dokumentów, jak Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia 2000-2006, Wspólna Ocena Za³o¿eñ Polskiej Polityki Zatrudnienia oraz Wspólne Memorandum na rzecz
Integracji Spo³ecznej. Opieraj¹c siê na wyzwaniach sformu³owanych w tych dokumentach EQUAL ma za zadanie wesprzeæ realizacjê polityki zatrudnienia i polityki
spo³ecznej poprzez wypracowanie i upowszechnienie
innowacyjnych metod i narzêdzi oddzia³ywania.
Wspó³praca Partnerstw na forum Unii Europejskiej w ramach ponadnarodowych sieci wspó³pracy bêdzie mia³a
wp³yw na rozwój Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Zapisy programu operacyjnego - Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 zosta³y uzupe³nione w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 21 wrzeœnia 2004r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-20069. Celem
Uzupe³nienia Programu EQUAL jest uszczegó³owienie
zapisów Programu EQUAL, w szczególnoœci zapisów dotycz¹cych typów dzia³añ, które wspierane bêd¹ z EFS.
Uzupe³nienie programu EQUAL przyczyni siê do prawid³owego zarz¹dzania, monitorowania i oceny realizacji na poziomie programu i poszczególnych dzia³añ.
Uzupe³nienie Programu EQUAL przedstawia opis tematów wybranych do realizacji w Polsce, stanowi¹cy uszczegó³owienie informacji przedstawionych w Programie
EQUAL, w szczególnoœci pod k¹tem okreœlenia zakresu
ka¿dego z tematów, dzia³añ podejmowanych przez
Partnerstwa na rzecz Rozwoju, charakteru Partnerstw.

Wzór umowy przyjêty na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie trybu sk³adania i wzorów
wniosków o dofinansowanie dzia³añ oraz wzoru umowy o dofinansowanie dzia³ania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Dz. U. 04.252.2524 ze zm.
http://www.bkkk-cofund.org.pl/index.php?act=657
Dz. U. Nr 166, poz. 1743
Dz. U. Nr 166, poz. 1745
Dz. U. Nr 214, poz. 2172 ze zm.

