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Asumptem do podjęcia problemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie 

opolskim jest fakt, iż zagadnienia związane z oceną poszczególnych działań podejmowanych podczas 

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są częstym przedmiotem 

badań. Jednakże niezwykle trudno, o ile w ogóle jest to możliwe, znaleźć wartościową literaturę, gdyż 

przytłaczająca większość opracowań na ten temat wytwarzana jest na zamówienie i w mało oryginalny 

sposób odnosi się do tych działań. Mam tu na myśli niezliczoną ilość raportów zleconych przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz badań ewaluacyjnych prowadzonych po zakończeniu 

poszczególnych projektów finansowanych z europejskich funduszy. Ich treść sprowadza się do dwóch 

elementów: określenia czy działania podjęte w projektach przyczyniły się do zrealizowania zadań 

konkretnego projektu oraz do zliczenia nakładów materialnych i ludzi, którzy mieli skorzystać z 

owych pieniędzy. W konkluzjach sprowadzają się przede wszystkim do oceny ich opłacalności. Poza 

opracowaniami zamawianymi przez podmioty przyznające dofinansowanie, literatura traktująca o 

wybranym przeze mnie temacie koncentruje się właśnie na próbach „obiektywnego” opracowania 

tematu. Przykładem tego ostatniego jest raport końcowy z „Ewaluacji działań podejmowanych na 

rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie opolskim” (2014) przygotowany przez 

warszawską firmę Dyspersja (sfinansowany przez UMWO), który szczegółowo omawia użyteczności i 

skuteczności przeprowadzonych zadań w wymienionym obszarze. Jednakże wnioski z tego raportu 

jedynie szczątkowo odpowiadają moim zamierzeniom badawczym.  

W opracowaniach zamieszczonych na oficjalnych serwisach poświęconych PO KL można 

odnaleźć informację, że między 2008 rokiem a 30 października 2013 roku zostało zawartych blisko 

47,5 tys. umów o wartości 45,8 mld zł” w skali całego kraju (Informacja Kwartalna – Efekty 

wdrażania Programu kapitał Ludzki. wrzesień 2013 r.). Natomiast w Województwie Opolskim do tej 

pory podpisano umowy na ponad 965,1 mln złotych, z czego wypłacono już około 666 mln złotych 

(Stan wdrażania PO KL na 31 grudnia 2013 r. ). Przytoczone tu dane ukazują jak ogromne nakłady 

środków muszą być każdorazowo poczynione w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zaangażowanie tak dużych środków w oddziaływanie na ludzi powinno nieść ze sobą poważne skutki. 

Niestety, ewentualne konsekwencje są mierzone przede wszystkim za pomocą stricte ekonomicznych 

narzędzi. 

Potrzeba naukowej, a w szczególności socjologicznej, analizy zagadnienia jakim jest Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki bierze się z konieczności zrozumienia stosunkowo nowej w polskiej 

rzeczywistości formy oddziaływania na społeczeństwo. Tym bardziej, że są to działania o przeróżnym 
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charakterze. Zakres PO KL dobrze wyrażają ustalone dla niego priorytety. W kolejności: Zatrudnienie 

i integracja społeczna; Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Wysoka jakość systemu oświaty; Szkolnictwo wyższe i 

nauka; Dobre rządzenie; Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Promocja integracji społecznej; 

Regionalne kadry gospodarki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Pomoc techniczna 

(Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – wersja 

obowiązująca od 1 lipca 2012:2012). Powyższe przykłady ukazują szerokie spektrum obszarów życia 

społecznego. 

Kolejnym powodem, dla którego ten temat powinien zainteresować socjologa, jest 

niespotykany wcześniej w polskich warunkach sposób definiowania obszarów problemowych, 

proponowania i wdrażania ich rozwiązań. Relatywną nowością w tej sferze jest możliwość 

uszczegóławiania problemów i proponowania dla nich własnych rozwiązań przez podmioty 

pozarządowe. 32,4% alokacji środków wydatkowały powiatowe i gminne jednostki samorządu 

terytorialnego, 12,1% uczelnie wyższe, 9% spółki z o.o., 12,4% - fundacje, stowarzyszenia i 

organizacje społeczne, 4,9%.- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (zob. 

Sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2013 r. : 2014). Choć, 

co należy zaznaczyć, o przyznaniu pieniędzy na poszczególne działania nadal decydują instytucje 

pierwszego sektora (zob. Informacja Kwartalna – Efekty wdrażania Programu kapitał Ludzki. 

Październik 2011 r.: 2012). 

Planowana przez mnie praca ma być poświęcona głównemu problemowi jaki zarysowałem 

powyżej, czyli określeniu jakie są społeczne konsekwencje, nie tylko poszczególnych interwencji, ale 

całego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Opolskim. Aby móc naukowo i 

rzetelnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie nie można ograniczyć się do prostego wyliczenia 

osiągniętych wskaźników realizacji zadań i zestawienia ich z wynikającymi z nich korzyściami 

ekonomicznymi.  

Głównym zadaniem jakie postawię sobie w mojej pracy będzie socjologiczne przeanalizowanie 

oddziaływania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na społeczeństwo Województwa Opolskiego. 

Aby tego dokonać należy odejść od przyjętego dyskursu funduszy europejskich, którego próbkę 

przedstawiłem powyżej. Dlatego też najważniejszym zadaniem będzie próba trafnej konceptualizacji 

samego programu. Za chwilę przedstawię tropy, które na bardzo wstępnym etapie refleksji wydają mi 

się obiecujące. Powiem też, w którą stronę obecnie się skłaniam w swoich poszukiwaniach trafnego 

ujęcia interesującej mnie problematyki. 

W poszukiwaniu teorii wyjaśniających w moich dociekaniach swą uwagę kieruję ku polityce 

społecznej. Podstawową kwestią utwierdzającą moje przekonanie, co do słuszności wyboru tego ujęcia 

można odnaleźć już w definicjach. Julian Auleytner (Auleytner 2009) w swojej pracy wyróżnił osiem 

różnych koncepcji pojmowania polityki społecznej, które pojawiły się w polskim dyskursie 

akademickim na jej temat w latach 1989 – 2004. Autorem najogólniejszej zacytowanej przez niego 
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definicji jest Edmund Wnuk-Lipiński, który pisze, że „«Polityka społeczna to nieustanne 

zorganizowane i świadome działanie nakierowanie na utrzymanie względnej równowagi między 

dwiema wartościami: wolnością i równością»”(Wnuk-Lipiński 1996: 62 [za:] Auleytner 2009: 52). 

 Inną definicje podaje Józef Orczyk, który twierdzi, że polityka społeczna jest: „narzędziem 

celowej koordynacji możliwości ekonomicznych z potrzebami społecznymi, a przynajmniej wyrazem 

dążenia do bezpieczeństwa socjalnego” (Józef Orczyk 2008:7). Z kolei Krzysztof Frysztacki 

(2009:182) przytacza definicję Ryszarda Szarfenberga (Szarfenberg 2009:34): mówiącą, że:  

 

„Polityka społeczna (…) wiąże się z instrumentalnym wykorzystaniem władzy w państwie do osiągania 

wszechstronnego dobrobytu wszystkich obywateli, z uwzględnieniem nierówności socjalno-ekonomicznych oraz 

nierówności władzy między różnymi grupami obywateli. Zakres przedmiotowy polityki społecznej obejmuje 

głównie sprawy pracy i zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, zdrowia, oświaty i wychowania, 

mieszkalnictwa oraz kultury.”  

 

Szczególnie ważnym akcentem, z punktu widzenia mojej pracy jest ten położony przez 

Frysztackiego (Frysztacki 2009:187) na ciągłe umiędzynaradawianie polityki społecznej. Jest to 

ważne, ponieważ w przypadku mojej pracy niezwykle istotne będzie rozstrzygnięcie czy PO KL jest 

międzynarodowy, ponadnarodowy, regionalny, czy też może konieczne okaże się branie pod uwagę 

wszystkich poziomów programowania i wdrażania PO KL. Dlatego jednym z zadań, które stoi przede 

mną jest określenie właściwych ram koncepcyjnych w tym kontekście dla województwa opolskiego. 

Uważam, że istotną różnicą, która dodatkowo przeważa szalę trafności są podejścia do 

podmiotowości społeczności regionalnej. O ile inżynieria społeczna, choć nie we wszystkich swych 

odmianach (Zob. Turner J.H. (2001), Bruhn J.G. (2001), Dotzler R.J. (2001)), ustanawia 

społeczeństwo jedynie w roli przedmiotu oddziaływań, o tyle w perspektywie polityki społecznej, 

społeczeństwo stanowi aktywny podmiot. Takie pojmowanie PO KL z pewnością będzie 

wartościowsze dla zrozumienia problematyki, której chcę się podjąć w przyszłej rozprawie 

doktorskiej. 

Autor (Ryszard Szarfenberg 2009:32) jednej z powyższych definicji wspomina o 

interesującym mnie „stylu” uprawiania polityki społecznej. Pisze:  

 

„Trafność, użyteczność, skuteczność, efektywność czy skutki uboczne, a także inne aspekty (…) 

polityki społecznej, można badać za pomocą coraz bardziej zaawansowanych metodologii i narzędzi, ale nie 

gwarantuje to, że otrzymamy rozwiązania doskonałe pod każdym względem. Uważa się jednak, że polityka 

społeczna racjonalna i sprawdzona, tj. oparta na wynikach badan naukowych, ma więcej zalet niż rozwiązania 

oparte jedynie na intuicji i wiedzy obiegowej”. 

 

W swojej pracy chcę właśnie zapytać o to jaki w tym kontekście jest PO KL w województwie 

opolskim. Dlatego ważną kwestią w mojej pracy będzie też próba określenia kim są ludzie składający 

projekty i w jakich warunkach działają. Obecnie jestem przekonany, że słusznym wyborem 

teoretycznym służącym temu celowi będzie wsparcie się koncepcją pola Pierra Bourdieu. Pisze on:  
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„Analiza w kategoriach pola zakłada trzy niezbędne i powiązane momenty. Po pierwsze, należy ustalić 

pozycję danego pola do pola władzy (…). Po drugie trzeba opisać obiektywną strukturę relacji między 

pozycjami zajmowanymi przez osoby i instytucje konkurujące ze sobą w tym polu. Po trzecie trzeba 

przeanalizować habitusy podmiotów, ich różne systemy dyspozycji nabytych w trakcie uwewnętrzniania 

określonego typu uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, a znajdujący się mniej lub bardziej sprzyjające 

warunki do ujawniania się w trakcie pokonywania określonej drogi w danym polu”(Bourdieu 2001: 87). 

 

Z góry zakładam, że pełna analiza pola o jakiej pisze Bourdieu wykracza swoim zasięgiem poza 

moje zainteresowanie. Dlatego też postaram się skupić na kwestiach, które w momencie, w którym się 

znajduję jawią mi się jako konieczne. Chcę odpowiedzieć m.in. na pytanie czym legitymują się ludzie 

chcący oddziaływać na społeczeństwo Opolszczyzny. Decydującymi kwestiami będą tutaj takie 

elementy jak pochodzenie ich wiedzy o społeczeństwie. Czy są to profesjonaliści, którzy odebrali 

stosowną edukację, czy może są to zdrowo rozsądkowi myśliciele kierujący się swoją intuicją. Pytanie 

jak definiują problemy i w jaki sposób szukają na nie odpowiedzi. Czy są to ludzie, którzy przejawiają 

postawę aktywistyczną, wolicjonalizm, konstruktywizm (Popper 2006: 31), czy może odpowiadają 

innym charakterystykom. 

Ważnym będzie także sprawdzenie powodów, dla których projektodawcy angażują się w PO KL. 

Wydaje się, że motywacje do tego, mogą być inne w przypadku każdego projektodawcy. Jednakże 

stworzenie swego rodzaju typologii motywacji, przy konstrukcji której pomocne okażą się dzieła, 

Alfreda Schütza (Schütz 1984) i Harolda Garfinkela (Garfinkel 2007), pozwoli przynajmniej 

częściowo odpowiedzieć na pytanie dlaczego projektodawcy angażują się w PO KL. Ważne będzie 

także scharakteryzowanie samego pola projektodawców, to znaczy relacji między nimi samymi i 

między jednostkami nadzorującymi, a odbiorcami wsparcia. Szczególnie istotne wydają się być 

stosunki dominacji pomiędzy nimi, a także nastawienie względem zmiany. Sprawdzenie zakresu 

swobody działań oraz nastawienie na zmianę bądź reprodukcję pozwoli lepiej zrozumieć ramy, w 

których prowadzą swoje działania. 

Powyżej zasygnalizowany sposób dokonywania analizy nie wyczerpuje obecnie zaplanowanego 

przeze mnie zakresu pracy. Należy zadać kolejne pytania, na które odpowiedź może okazać się nawet 

trudniejsza. I tak pojawia się potrzeba sprawdzenia jakie strategie postępowania wśród społeczności 

kształtuje PO KL. Oczywistym tropem do podążenia jest koncepcja wspólnoty i stowarzyszenia 

zaproponowana przez Ferdinanda Tőnniesa (Szacki 2007: 439-447). Ważnym będzie też pojęcie 

kapitału społecznego, które zostało zaproponowane przez Roberta Putnama i Jamesa Colemana ( 

Putnam 1995). Istotna będzie także koncepcja przedstawiona przez  Bokszańskiego w pozycji 

„Indywidualizm a zmiana społeczna” (Bokszański 2007) określająca wyznaczniki przejawów 

indywidualizmu w Polsce. Odwołanie się do tych teorii sprawi, że próba systematycznej odpowiedzi 

na pytanie, czy PO KL działa w kierunku wzmocnienia więzi regionalnych i współpracy, czy wręcz 

odwrotnie będzie możliwa. Uważam, że takie dociekania przyczynią się także do określenia jaki 

„klimat” w Województwie Opolskim wytwarza praktyka wdrażania PO KL. 
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Chcę też określić, jaka jest wizja społeczności regionalnej w teorii i praktyce PO KL w 

Województwie Opolskim. Czy celem jest modernizacja, zakładająca konwergencję względem 

społeczeństw Zachodu, czy będzie to rozwój endemiczny kładący nacisk na wykorzystanie 

regionalnych potencjałów, czy też reprodukcja systemu społecznego połączona z łagodzeniem 

doraźnych problemów społecznych (inspirujące będą tutaj teorie zmiany społecznej). Istotnym 

elementem tej analizy będzie też czasowość projektów PO KL i refleksja nad ewentualnymi 

konsekwencjami tej cechy PO KL. 

Wszystko, co wcześniej powiedziałem mam zamiar spleść ze sobą za pomocą teorii aktora-sieci 

(Actor-Network Theory) Bruno Latoura. Ta oryginalna, nieortodoksyjna teoria, którą autor wyjaśnia w 

„Splatając na nowo to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci” (2010) pozwala na 

splecenie ze sobą wszystkich interesujących mnie wątków. Główne zadanie, które stawia przed 

badaczem to spojrzenie na rzeczywistość jest zbieżne z zadaniem, które stawiam / postawiłem sobie 

formułując temat mojego doktoratu. Chodzi w niej o śledzenie tego, co społeczne. 

Powyżej starałem się uchwycić najważniejsze elementy mojego pomysłu na rozprawę doktorską. 

Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić w zrozumiały sposób miejsce, w którym się obecnie 

znajduję i jak się w nim znalazłem.  

  



6 
 

Bibliografia 

 

 

1. Alexander J.C. (2012) . „Lokalny kosmopolityzm” . Globalny Dialog, tom 2 nr 3, luty 2012 , s. 10-11 

2. Auleytner J. (2009). „Historia polityki społecznej”. w: G. Firlit-Fresnak, M. Szylko-Skoczny (red.), 

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-54 , s.51-

53 

3. Beigel F. (2011). „Zależność akademicka” . Globalny Dialog , tom 2, nr 2, listopad 2011 , s.22-23 

4. Bokszański Z. (2007) . „Indywidualizm a zmiana społeczna” . Warszawa PWN 

5. Bourdieu P.(2001) . „Zaproszenie do socjologii refleksyjnej” . Warszawa: wyd. Oficyna Naukowa 

6. Bruhn J.G. (2001) . „Why Can’t Sociology Apply Itself? Progress and Limitations in Making Sociology 

Useful”. Sociological Practice: A Journal of Clinical and Applied Sociology, Tom 3, nr 3, Sierpień 

2001, s. 189-204 

7. Burawoy M. (2010) “Introduction” [w:] Michael Burawoy, Mau-kuei Chang, and Michelle Fei-yu 

Hsieh(red.), “Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology , vol.1”. Taiwan: wyd. 

Institute of Sociology, Academia Sinica 

8. Burawoy M. (2011). “The Last Positivist” . Contemporary Sociology. A journal of reviews , nr 40/2011 

, s.397-404 

9. Dotzler J.R. (2001) . “Toward an Autonomous Sociological Practice Occupation: Friendly amendments 

to Turner’s Social Engineering Manifesto” . ”. Sociological Practice: A Journal of Clinical and Applied 

Sociology, Tom 3, nr 2, 2001, s. 127-141 

10. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie 

opolskim (2014) , http://pokl.opole.pl/3351/ewaluacja_dzialan_podejmowanych_na_rzecz_edukacji 

_w_ramach_efs_i_efrr_w_wojewodztwie_opolskim.html , dostęp 28 stycznia 2014 

11. Frysztacki K. (2009) „Socjologia problemów społecznych”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. 

12. Garfinkel H. (2007) . „Studia z etnometodologii” . Warszawa: PWN  

13. Informacja Kwartalna – Efekty wdrażania Programu kapitał Ludzki. Październik 2011 r. , 

www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Efekty_wdrazania_POKL_201011.aspx , dostęp dnia 28 czerwca 

2012r. 

14. Kuhn T.S. (2001). „Struktura rewolucji naukowych” , Warszawa: wyd. „Aletheia” 

15. Latour B. (2010). „Splatając to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci”. Kraków: 

Universitas. 

16. Novotny H. (2011). „Wytwarzanie socjologii w dzisiejszym świecie nierówności”. Globalny Dialog , 

tom 2, nr 2, listopad 2011 , s.24-25 

17. Orczyk J. (2008). „Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele”. Poznań: Akademia Ekonomiczna w 

Poznaniu. S.7 

18. Pokrovsky N. (2011) , „Pacjent odmówił hospitalizacji, albo w obronie socjologii” . Globalny Dialog , 

tom 2, nr 2, listopad 2011 , s.20-21 



7 
 

19. Popper K.R. (2006) . „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” tom 1. . Warszawa: PWN 

20. Putnam R. (1995) . „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”. 

Warszawa-Kraków: wyd. Fundacja im. Stefana Batorego – Znak  

21. Schütz A. (1984), „Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania”, [w:], Kryzys i schizma. 

Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej t. 1 . Edmund Mokrzycki (red.), Warszawa: 

PIW, ss. 137-192 

22. Silverman D. (2008) . „Prowadzenie badań jakościowych” . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

23. Sołdra-Gwiżdż T. (2010) . „Socjologia wobec śląska – jedność czy wielość?”. Opole: wyd. 

Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu 

24. Sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2013 r. 

http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie_POKL_I_polr

ocze_2013.pdf  , dostęp dnia 28 stycznia 2014 r., , s.10 

25. Stan wdrażania PO KL na 31 grudnia 2012 r. , 

www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx , dostęp dnia 28 stycznia 2014 r. 

26. Szacki J. (2007) . „Historia myśli socjologicznej” . Warszawa: PWN  

27. Szarfenberg R. (2009). „definicje, zakres i konteksty polityki społecznej”. w: G. Firlit-Fresnak, M. 

Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki . Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, s.13-35 s34 

28. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – wersja 

obowiązująca od 1 lipca 2012 , 

http://www.efs.gov.pl/dokumenty/zmianywdokumentach/strony/znowelizowana_wersja_szop_pokl_2906

12.aspx . dostęp dnia 19 listopada 2012 r. 

29. Sztompka P. (2011b). Dziesięć tez o statusie socjologii w świecie nierówności . Globalny Dialog , tom 

2, nr 2, listopad 2011 , s.16-17 

30. Sztompka P. (2011a). „Another Sociological Utopia” . Contemporary Sociology. A journal of reviews , 

nr 40/2011 , ss.388-396 

31. Turner J.H. (2001) . “Social Engineering: Is This Really As Bad As It Sounds?” . ”. Sociological 

Practice: A Journal of Clinical and Applied Sociology, Tom 3, nr 2, 2001, s. 99-120 

32. Tamże , s. 52 [za:] Wnuk-Lipiński E. (1996). „Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej 

zmiany społecznej”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.62 

33. Uys T. (2011) „Doskonałość oraz równowaga: tworzenie socjologii, która ma znaczenie” . Globalny 

Dialog , tom 2, nr 2, listopad 2011 , s18-19 

34. Wallerstein I. (2007). „Analiza systemów - światów: wprowadzenie”. Warszawa: wyd. akademickie 

Dialog 

35. Weber M (1985). „«Obiektywność» poznania w naukach społecznych” . [w:] „Problemy socjologii 

wiedzy”. Warszawa: PWN 

36. Wnuk-Lipiński E. (1996). „Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej”. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

37. Zarycki T.(2004) . „Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności” . Kultura i 

społeczeństwo, nr 2/2004 , ss.45-65 


