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1. Streszczenie 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie prac realizowanych w ramach badania Ewaluacja 

ex-ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia 

zawodowego. Prace badawcze obejmowały okres od października 2016 roku do stycznia 

2017 roku. Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum firm Danae sp. z o.o. oraz 05 

Sigma Research and Development na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie.  

W toku realizacji badania należało uzyskać odpowiedź na szereg pytań ewaluacyjnych, 

natomiast za główny cel ewaluacji uznano wsparcie procesu wdrażania interwencji 

w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych. Określono w tym dwa cele 

szczegółowe:  

 Diagnoza potrzeb w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz możliwych form ich 

zaspokojenia w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy kształcenia 

zawodowego. 

 Określenie możliwych schematów wdrażania interwencji wraz z analizą ich mocnych 

i słabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego. 

Zakres prowadzonych prac skupiał się wokół następujących modułów badawczych: 

 Rekonstrukcja teorii interwencji. 

 Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje. 

 Interpretacje i ocena wyników zgromadzonych danych. 

 Rekomendacje i sposób ich wdrożenia. 

W ramach pierwszego celu szczegółowego zdiagnozowano potrzeby pracodawców 

w zakresie kwalifikacji. Podkarpaccy pracodawcy poszukują i cenią przede wszystkim 

kwalifikacje nadawane przez organy władz publicznych i samorządowych, uprawniające 

do wykonywania danego zawodu. Znacznie mniejszym uznaniem cieszą się natomiast 

kwalifikacje potwierdzające posiadanie kompetencji miękkich. Zdecydowanie rzadziej 

wskazuje się je jako kluczowe przy zatrudnianiu pracownika na konkretne stanowisko pracy. 

Rynek szkoleń dostępnych na terenie województwa podkarpackiego można uznać 

za zadowalająco otwarty, gdzie nie istnieją istotne bariery w dostępie do określonych 

kwalifikacji. Co trzeci badany natrafił jednak na problem ze znalezieniem odpowiedniego 

pracownika na oferowane stanowisko pracy. W większości przypadków było to związane 

z niespełnianiem oczekiwań przez kandydata (w tym posiadania określonych kwalifikacji) 

oraz brakiem odpowiedzi na ofertę pracy, co często jest skutkiem niskich, w porównaniu 

z innymi województwami, zarobków na podkarpackim rynku.  

W ramach badania zidentyfikowano wysokie zapotrzebowanie podkarpackich 

pracodawców na pozaszkolne formy kształcenia pracowników. W nadchodzącym roku 
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będą one w szczególności dotyczyły szkoleń związanych z prawem podatkowym oraz innymi 

aspektami prawnymi związanymi ze zmianami na poziomie ustawodawczym. 

Przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem i przemysłem planują w dużej mierze 

doskonalenie swoich pracowników w zakresie zdobywania przez nich uprawnień do obsługi 

maszyn – wózków widłowych, jezdniowych, suwnic, operatorów CNC. Nieco rzadziej pojawia 

się także zapotrzebowanie na zdobycie uprawnień spawalniczych czy elektrycznych. Badani 

deklarowali znajomość KKZ i KUZ jako możliwych form podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. 

Niemniej należy zwrócić uwagę na niską znajomość definicji i zakresu tych form 

szkoleniowych, zgodnych z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Warto zauważyć, 

że ograniczona powszechność wykorzystywania KKZ i KUZ wynika z przesłanek systemowych 

(zbyt mała ilość informacji dot. kształtu wsparcia, nieprecyzyjna formuła organizacji 

szczególnie KUZ). W związku z tymi barierami, obecnie marginalnie korzysta się z tych form 

wsparcia.  
 

Druga część niniejszego raportu została poświęcona rekomendowanemu modelowi 

wsparcia. Mając na uwadze mocne i słabe strony podejścia popytowego jak i podażowego, 

projektując interwencję uzasadnione będzie łączenie obydwu podejść, tak aby ich 

konfiguracja stworzyła model możliwie najlepiej dopasowany do specyficznych celów oraz 

swoistego kontekstu danego programu. Tak więc, jako optymalny sposób wdrażania dla 

Działania 9.5 rekomendujemy: Model mieszany z dominującą rolą podejścia popytowego. 

Wykorzystanie podejścia popytowego pociąga za sobą szereg zalet związanych przede 

wszystkim z właściwą odpowiedzią na funkcjonujące mechanizmy rynkowe. Dodatkowo, 

ukierunkowanie działania na osoby indywidualne eliminuje konieczność weryfikacji zgodności 

wsparcia z przepisami pomocy publicznej. W celu zminimalizowania ryzyka zawężenia 

uczestnikom oferty szkoleniowej oraz grona potencjalnych wykonawców usług 

szkoleniowych, rekomendowane jest wykorzystanie Bazy Usług Rozwojowych. Projektując 

podział obowiązków pomiędzy instytucje zaangażowane w realizację interwencji 

proponujemy wybór „klasycznego” podejścia zdecentralizowanego, gdzie realizacja zadań 

związanych z obsługą uczestników szkoleń spoczywa na tzw. operatorach, czyli podmiotach 

pełniących formalnie rolę Beneficjentów realizujących projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym, zgodnie z kryteriami określonymi przez IZ RPO WP 2014-2020. Do zalet takiego 

podejścia niewątpliwie należy zaliczyć także zachowanie zasady równości szans. Dostęp 

do dofinansowanego wsparcia jest bowiem jednakowy dla wszystkich osób dorosłych 

zainteresowanych rozwojem kwalifikacji. Rekrutacja uczestników ogranicza się de facto 

do rejestracji uczestnika.  
 

Podejście popytowe wiąże się z mniejszą skalą obciążeń biurokratycznych. W porównaniu 

z modelem podażowym, znacznie skrócony zostaje także czas konieczny dla dostarczenia 

usług odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom. Rekomendowany sposób wdrażania 

powinien mieć korzystny wpływ na realizację celów Działania 9.5. 
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2. Executive summary 

The following report presents an overview of the work carried out as part of the Ex-ante 

evaluation of the support for adult education in the form of extracurricular forms of 

vocational training. The research was conducted between October 2016 and January 2017 

by the consortium of Danae sp. z o. o. and 05 Sigma Research and Development at the 

request of the Marshall’s Office of the Subcarpathian Voivodeship in Rzeszów. 

In the course of the research a number of evaluation questions had to be answered whereas 

the main objective of the evaluation was the support of the implementation process of 

intervention in development of adults’ competences. Therefore, two specific objectives were 

defined: 

 To identify needs with regard to professional qualifications and possible forms of 

meeting them in the Subcarpathian Voivodeship by means of extracurricular forms of 

vocational training. 

 To determine potential schemes of intervention implementation and analyze their 

pros and cons as well as to indicate a recommended scheme. 

The scope of research was focused on following modules: 

 Reconstruction of the intervention theory 

 Identification of the demand for qualifications 

 Interpretations and assessment of the findings 

 Recommendations along with ways of implementation 

With regard to the first specific objective, needs of employers with reference to qualifications 

were identified. The Subcarpathian employers seek and appreciate above all else 

qualifications assigned by public or local authorities that entitle to pursue a certain 

occupation. Qualifications that certify soft skills are way less acclaimed and they are less 

frequently indicated as key qualifications while hiring an employee for a specific job. The 

training market in the Subcarpathian Voivodeship might be regarded as sufficiently open, 

with no considerable barriers to market entry. However, every third respondent encountered 

difficulties while looking for an adequate employee for the job offered. In most cases it was 

due to the candidate not meeting their expectations (including lack of certain qualifications) 

and lack of response to a job offer which is often a result of low salaries in the Subcarpathian 

market, compared to other voivodeships. 

In the course of the research a high demand of Subcarpathian employers for extracurricular 

forms of employees’ training was identified. In the upcoming year they will particularly 

concern trainings related to tax regulations and other legal aspects connected with 
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legislative changes. Construction and industrial companies plan professional development of 

their employees mostly in the field of licences for industrial machinery – forklifts, hand pallet 

trucks, gantries, CNC operators. Somewhat lower is the demand for improvement of welding 

and electrical qualifications. The respondents declared awareness of KKZ (Professional 

Qualification Courses) and KUZ (Professional Skills Courses) as possible forms of improvement 

of qualifications and skills. However, one has to consider a poor knowledge of definition and 

scope of these forms of training, in accordance with an act on The Integrated Qualifications 

Register. It is remarkable that an uncommon use of KKZ and KUZ might be linked to issues of 

systemic nature (too little information about the form of support, imprecise structure of 

organization, especially when it comes to KUZ).  

The second part of the report was focused on recommended model of support. Bearing in 

mind pros and cons of both demand model and supply model it will be reasonable to 

combine both approaches while planning the intervention in order to achieve a 

configuration that will create a custom model well adapted to specific objectives and the 

peculiar context of a particular program. Thus as an optimal way of implementing Measure 

9.5 we recommend: a mixed model with a prevalence of demand approach. The use of the 

demand approach is bound to a number of advantages, mainly related to an adequate 

response to the functioning market mechanisms. Additionally, actions aimed at individuals 

eliminate a necessity to verify the consistence of support with regulations on public aid. In 

order to minimalize the risk of restricting the range of trainings and the number of potential 

executors of training services it is recommended to use the Development Services Base 

operated by Polish Agency for Enterprise Development. While planning the distribution of 

duties among the institutions involved in the execution of the intervention, we opt for a 

‘conventional’ decentralized approach, where the implementation of the tasks related to 

handling the participants of the training is a chore of so called operators, that is entities 

formally playing a role of Beneficiaries conducting projects selected in a competition, in 

accordance with criteria established by the Managing Authority of Podkarpackie Regional 

Operational Programme 2014-2020. Another of the pros of such an approach is definitely the 

maintenance of equal opportunities as the access to the co-financed support is equal to all 

adults interested in development of qualifications. The recruitment of participants actually 

narrows down to their registration. 

The demand approach is bound to a smaller scope of bureaucratic burdens. In comparison 

to the supply model the time necessary to provide services addressing identified needs is 

shortened as well. The recommended method of implementation should have a positive 

impact on the accomplishment of Measure 9.5. 
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3. Wprowadzenie 

Nie ulega wątpliwości, że rozwój polskich regionów w coraz większym stopniu zależeć będzie 

od ich innowacyjności. Przewaga niskich kosztów, decydująca przez lata o konkurencyjności 

naszej gospodarki, traci bowiem coraz wyraźniej na znaczeniu. Wynikające z tego zagrożenia 

zostały zidentyfikowane w kluczowych dokumentach strategicznych jako „pułapka 

średniego dochodu”1. Najbliższe lata będą miały newralgiczne znaczenie dla wyboru 

modelu rozwojowego, który będzie funkcjonował przez następne dziesięciolecia. I choć 

w tym okresie podstawowym źródłem finansowania polityki rozwojowej będą nadal fundusze 

europejskie, to powodzenie zasilanych nimi programów operacyjnych będzie stanowiło 

konieczny warunek dla skutecznego stawienia czoła wyłaniającym się wyzwaniom. Ich 

wdrażanie oparte musi być na starannym ukierunkowaniu wsparcia oraz umiejętnej 

koordynacji działań realizowanych w różnych obszarach, na różnych szczeblach oraz przez 

różne instytucje.  

Bardzo ważnym czynnikiem sukcesu będzie świadome i konsekwentne skoncentrowanie 

wysiłków wokół krajowych oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji, będących osią 

strategii wspierania innowacyjności. W tym miejscu nadmienić trzeba, że czynników 

decydujących o poziomie innowacyjności gospodarki upatrywać należy nie tylko w obszarze 

technologii. Aspektem niemniej istotnym jest jakość kadr gospodarki. Nowoczesny przemysł 

i usługi nie mogą przecież funkcjonować bez wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Te oczywiste na pozór stwierdzenia kolidują jednak z wyobrażeniami potocznymi, 

podtrzymywanymi przez mylne osądy spotykane w debacie publicznej. Innowacyjność 

postrzegana jest w tych kontekstach jako niszowa domena, zarezerwowana dla elitarnego 

grona przedsiębiorstw oraz wąskiego kręgu naukowców i specjalistów w dziedzinie 

informatyki2. 

Tymczasem, jeśli dążyć mamy do przebudowy całego paradygmatu gospodarki, 

modernizacja modeli biznesowych oraz rozwój kwalifikacji, przyjmować powinny charakter 

masowy. Na takim założeniu oparto właśnie Działanie 9.5 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, objęte niniejszą ewaluacją. Cele 

Działania zakładają rozwijanie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo 

                                                      

 

1 Termin ten stosowany był pierwotnie wobec krajów południowej Europy, których dynamika rozwoju wyraźnie wyhamowała wraz z 

osiągnięciem na tyle wysokiego pułapu rozwoju, że utraciły one możliwość konkurowania niskimi kosztami produkcji (zwłaszcza 

kosztami pracy). Z uwagi na niezdolność wypracowania nowych przewag konkurencyjnych, nie były one w stanie niwelować 

dystansu wobec gospodarek wiodących takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. W kontekście polskiej 

gospodarki, po raz pierwszy problem ten omawiany był podczas dyskusji towarzyszących dokumentowi „Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe”. W „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zagrożenie pułapką średniego rozwoju, wymienione zostało wprost jako 

jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych, stojących przed polską gospodarką w perspektywie najbliższej dekady.  
2 Ciekawą analizę dot. znaczeń innowacyjnych oraz ich przemian przedstawiono w opracowaniu K. Polak, M. Żurawiecka-Koczan, 

„Audyt semiotyczny innowacyjności”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.  
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w pozaszkolnych formach kształcenia. Ich skuteczna realizacja wymagała będzie jednak 

daleko idących zmian postaw, tak po stronie pracodawców, jak i pracowników. Obecna 

skala uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pozostaje marginalna. Certyfikowane 

w systemie kwalifikacje rzadko są przez pracodawców rozpoznawalne i brane pod uwagę  

w procesie rekrutacji. Mając do czynienia z tak ambitnym wyzwaniem, szczególnego 

znaczenia nabiera trafność zaprojektowanej interwencji. Jej weryfikacja, poprzez analizę 

adekwatności założeń oraz skuteczności i efektywności oczekiwanych efektów, stanowi 

sedno niniejszego badania.  

Wśród wymienianych form kształcenia pojawiają się kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), 

kursy umiejętności zawodowych (KUZ), a także inne formy kształcenia „umożliwiające 

uzyskanie, uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych”3. Warto przy tym 

zwrócić uwagę na stosowane zgodne z logiką interwencji rozumienie kwalifikacji. Określenie 

“kwalifikacja” jest definiowane w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji, jako „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 

których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 

uprawniony podmiot certyfikujący”4. 

Z powyższego zapisu wynika, że pojęcie „kwalifikacja” nie może być stosowane zamiennie 

z poszczególnymi elementami efektów uczenia się, czyli określeniami: „wiedza”, 

„umiejętność” oraz „kompetencja”, ponieważ wymaga ona formalnej certyfikacji przez 

upoważnione podmioty i przypisane są jej konkretne wymagania. W rezultacie osoba, która 

uzyskała daną kwalifikację, posiada zarówno pewną wiedzę (tzn. zna i rozumie), umiejętności 

(tzn. potrafi) oraz kompetencje społeczne (np. jest gotowa do pewnego działania). 

Walidację należy z kolei rozumieć jako proces poprzedzający wydanie certyfikatu. 

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dokonuje ponadto podziału na kwalifikacje 

pełne (poszczególne etapy kształcenia) i cząstkowe (np. kwalifikacje w zawodzie, studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy kształcenia). W ramach kwalifikacji cząstkowych 

wyodrębniono także kwalifikacje uregulowane przez odrębne przepisy prawa oraz rynkowe, 

czyli nadawane na zasadzie swobody działalności gospodarczej (między innymi kwalifikacje 

finansowe, językowe, komputerowe i informatyczne). 

                                                      

 

3 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 
4 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64). 
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W ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji, zgodnych 

z odpowiednimi poziomami europejskich ram kwalifikacji. Rozstrzygnięcie, czy dany 

dokument może być traktowany jako potwierdzenie uzyskania kwalifikacji, można również 

oprzeć na kryteriach opracowanych na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS 

dot. uzyskiwania kwalifikacji5.  

 W szczególności, świadectwem uzyskania kwalifikacji są m.in.: poświadczenia 

związane ze zdobytym zawodem, dokumenty wydane na mocy ustawy lub 

rozporządzenia przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych, 

uprawnienia stanowiskowe oraz certyfikaty o ustalonym na poziomie 

międzynarodowym procesie walidacji.  

 Kwalifikacja może być także uznana, jeśli jednocześnie spełnione są następujące 

warunki: walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie 

z wewnętrznym systemem zapewniania jakości przeprowadzanych procesów, 

certyfikat zawiera opis efektów uczenia się oraz jest rozpoznawalny w danej branży (tj. 

uprawnia do wykonywania danego zawodu lub prowadzenia określonej działalności, 

jest umocowany prawnie przez polskie przepisy lub w co najmniej dwóch krajach, 

albo został przyznany przez organizacje międzynarodowe). 

Biorąc pod uwagę powyższe, główny cel ewaluacji został określony jako Wsparcie procesu 

wdrażania interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych. Dla celu głównego określono dwa cele szczegółowe: 

 Diagnoza potrzeb w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz możliwych form ich 

zaspokojenia w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy kształcenia 

zawodowego, obejmująca: 

o Określenie kompletnego katalogu kwalifikacji nadawanych poza systemem 

oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów 

zawodowych. 

o Określenie otwartego katalogu kwalifikacji rynkowych w układzie 

wojewódzkim, które są walidowane, certyfikowane, rozpoznawalne w danym 

środowisku, sektorze lub branży, oraz uznawane w danym środowisku, sektorze 

lub branży, z uwzględnieniem podziału na: branże (w tym RIS3), kwalifikacje 

ponadzawodowe (możliwe do wykorzystania w wielu branżach) oraz grupę 

docelową Działania 9.5. 

 Określenie możliwych schematów wdrażania interwencji wraz z analizą ich mocnych 

i słabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego. 

                                                      

 

5 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację – Załącznik 5. do SIWZ. 
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Realizacja badania koncentrowała się wokół udzielenia odpowiedzi na szereg pytań 

ewaluacyjnych. W poniższej tabeli przestawione zostały odpowiedzi na poszczególne pytania 

badawcze wraz ze wskazaniem miejsca rozwinięcia wątku tematycznego w dalszej części 

raportu. 
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Tabela 1. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.  

Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

1. 

Które kwalifikacje zawodowe są poszukiwane 

i cenione przez pracodawców 

w województwie podkarpackim (w podziale 

na branże)? Które spośród nich są dostępne 

(możliwe do uzyskania) na podkarpackim 

rynku oferującym pozaszkolne formy 

kształcenia zawodowego dla osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych, w szczególności 

osób starszych (50+) i o niskich kwalifikacjach? 

Podkarpaccy pracodawcy poszukują i cenią przede wszystkim kwalifikacje nadawane 

przez organy władz publicznych i samorządowych, uprawniające do wykonywania 

danego zawodu (np. uprawnienia do obsługi maszyn). Znacznie mniejszym uznaniem 

cieszą się natomiast kwalifikacje potwierdzające posiadanie kompetencji miękkich. 

Zdecydowanie rzadziej wskazuje się je jako kluczowe przy zatrudnianiu pracownika na 

konkretne stanowisko pracy.  

Do najszerzej rozpoznawalnych certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji 

zaliczają się te związane ze spawaniem (metoda MIG oraz spawanie drutem 

proszkowym). Dużym uznaniem cieszą się natomiast certyfikaty potwierdzające nabycie 

kwalifikacji w zakresie spawania gazowego acetylo-tlenowego. Podkarpaccy 

pracodawcy cenią także szereg kwalifikacji w zakresie energetyki nadawanych przez  

Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). 

Pomimo braków zidentyfikowanych przez pracodawców w ofercie szkoleniowej, rynek 

szkoleń województwa podkarpackiego należy ocenić jako zadowalająco otwarty, 

gdzie nie istnieją istotne bariery w dostępie do określonych kwalifikacji. Oznacza to, że 

nie zidentyfikowano znaczących barier w dostępie szkoleń u osób dorosłych chcących 

podnosić swoje kwalifikacje niezależnie od wieku i posiadanego wykształcenia. 

W przypadku osób 50+ oraz o niskich kwalifikacjach, ewentualną barierą mogą być 

koszty związane z dojazdem do największych miast, w których odbywają się szkolenia, 

a także same ceny niektórych kursów wysokospecjalistycznych (niektóre kursy 

energetyczne, spawalnicze). W związku z proponowanym schematem wdrażania 

interwencji (model popytowy), warto zwrócić uwagę na niską motywację tych osób 

do rozwoju zawodowego i w razie potrzeby zastosować model podażowy.  

Dokładny wykaz kwalifikacji dostępnych na podkarpackim rynku (w tym dla osób 50+ 

oraz o niskich kwalifikacjach) stanowi załącznik 2: Otwarty katalog kwalifikacji 

rynkowych. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Załącznik nr 

2, 3 

2. 

Które kwalifikacje są nadawane poza 

systemami oświaty i szkolnictwa wyższego 

przez organy władz publicznych i samorządów 

Na Podkarpaciu dostępne są niemalże wszystkie spośród 155 kwalifikacji nadawanych 

poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych 

i samorządów zawodowych oraz 254 kwalifikacje rynkowe. W przypadku tych 

5.1.2 

Załącznik 2, 

3 
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Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

zawodowych? Które z nich są możliwe do 

uzyskania na podkarpackim rynku? 

pierwszych przeszło 1/3 stanowią uprawnienia do wykonywania określonego zawodu 

np. murarzy, cieśli, fryzjerów itd. Pozostałe kwalifikacje to przede wszystkim 

specjalistyczne uprawnienia do wykonywania określonych czynności zawodowych np. 

wykonywania połączeń nierozłącznych, napełniania zbiorników ciśnieniowych itd. 

Wykaz kwalifikacji stanowi załącznik do raportu. 

3. 

Jakie są potrzeby pracodawców 

w wybranych branżach (w tym zaliczających 

się do RIS3) na pozaszkolne formy kształcenia 

zawodowego w województwie 

podkarpackim? 

Wysoki odsetek zapotrzebowania na szkolenia związane z edukacją wiąże się z wysokim, 

proporcjonalnym udziałem w próbie przedsiębiorstw i instytucji działających w branży 

P - edukacja. Niezależnie od branży w jakiej działa firma, dużą popularnością w ciągu 

najbliższych 6 miesięcy będą cieszyć się szkolenia związane z prawem podatkowym 

(szczególnie dotyczące zmian w rozliczaniu podatku VAT) oraz innymi aspektami 

prawnymi związanymi ze zmianami w ustawach, które często regulują pracę organizacji 

(prawo pracy, prawo oświatowe, świadczenia socjalne). Przedsiębiorstwa zajmujące się 

budownictwem i przemysłem planują w dużej mierze doskonalenie swoich 

pracowników w zakresie zdobywania przez nich uprawnień do obsługi maszyn –wózków 

widłowych, jezdniowych, suwnic, operatorów CNC. Nieco rzadziej pojawia się także 

zapotrzebowanie na zdobycie uprawnień spawalniczych czy elektrycznych.  

Pracownicy firm zaliczających się do RIS3 często wskazywali na brak odpowiedniej, 

zgodnej z ich zapotrzebowaniem, oferty szkoleniowej na podkarpackim rynku. Obsługa 

specjalistycznego oprogramowania (w branży IT) bądź nowych modułów 

wykorzystywanych w firmie rozwiązań software’owych (np. oprogramowanie CAD/CAM 

lub obsługa drukarek 3D) wymaga sięgania po wsparcie firm projektujących dane 

oprogramowanie, bądź posiłkowania się instytucjami szkoleniowymi o zasięgu 

ogólnopolskim. W takiej sytuacji znajdują się także specjalistyczne firmy IT, zmuszone 

do korzystania z oferty zewnętrznej oferującej szkolenia z zakresu programowania. Część 

dużych organizacji zwróciła natomiast uwagę na korzystanie z oferty firm spoza regionu 

w zakresie szkoleń z kompetencji miękkich.  

5.1.4 

4. 

Czy KKZ i KUZ są formami podnoszenia 

kwalifikacji rozpoznawalnymi przez 

pracodawców w regionie? Jak pracodawcy 

oceniają ich jakość i trafność? Czy są nimi 

zainteresowani? Jeśli nie, to dlaczego? 

Podkarpaccy pracodawcy deklarują znajomość KKZ i KUZ jako możliwych form 

podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Niemniej należy zwrócić uwagę na niską 

znajomość definicji i zakresu tych form szkoleniowych, zgodnych z ustawą 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

5.1.5 
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Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

5. 

Jak należy zaplanować wsparcie w zakresie 

KKZ i KUZ w celu zwiększenia zainteresowania 

tą formą kształcenia? 

Ograniczona powszechność wykorzystywania KKZ i KUZ wynika z przesłanek 

systemowych (zbyt mała ilość informacji dot. kształtu wsparcia, nieprecyzyjna formuła 

organizacji, szczególnie KUZ). Obecnie marginalnie korzysta się z tych form wsparcia. 

Przed doprecyzowaniem formuły wsparcia nie może być mowy o szerszym ich 

wykorzystaniu. Główne zmiany jakie powinny mieć miejsce w celu zwiększenia 

zainteresowania tą formą kształcenia powinny mieć charakter centralny i mieć miejsce 

na poziomie ustawodawczym (doprecyzowanie w Rozporządzeniu formy realizacji KUZ, 

dostosowanie KKZ do potrzeb potencjalnych uczestników). W tym celu 

rekomendowane byłoby przeprowadzenie badania typu User experience, w ramach 

którego zdiagnozowane zostałyby potrzeby osób potencjalnie zainteresowanych tymi 

formami kształcenia.  

Jeśli chodzi o Podkarpacie, zainteresowanie KKZ i KUZ można zwiększyć poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod promocyjnych. Ważne, aby były dostosowane 

do grupy potencjalnych odbiorców (czyli przede wszystkim osób o niskich 

kwalifikacjach) pod względem kanału przepływu i treści. Treść materiałów 

promocyjnych powinna natomiast skupiać się na głównych zaletach ukończenia tych 

form szkoleniowych.  

5.1.5 

6. 

Jakie są dotychczasowe rozwiązania  

w zakresie stosowania pozaszkolnych form 

kształcenia zawodowego w innych 

programach operacyjnych? 

Jak dotąd w trzech województwach (mazowieckim, podlaskim i pomorskim) udało się 

dopracować interwencję realizowaną w ramach Celu Tematycznego 10 Inwestowanie 

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 

i uczenia się przez całe życie (CT 10) określonego dla Funduszy UE6 i szerzej opisanego 

w Umowie Partnerstwa. Dlatego też trudno wskazać na rozwiązania, które można wziąć 

pod uwagę w uszczegóławianiu procesu wdrażania Działania 9.5. Można jednak 

wyróżnić cztery podstawowe modelowe rozwiązania: klasyczne podażowe, podażowe 

z operatorem, mieszane z operatorem w oparciu o „bon edukacyjny” oraz mieszane 

z wyraźnym strategicznym ukierunkowaniem. 

5.3.1 

                                                      

 

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
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Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

7. 

Nabywanie których kwalifikacji może być 

(uwzględniając postawione wymogi związane 

z walidacją, certyfikacją, rozpoznawalnością 

i uznawalnością w branży) finansowane 

w ramach Działania 9.5 RPO WP 2014-2020 

w ramach trzeciej formy wsparcia 

wymienianej w SZOOP - z podziałem na 

kwalifikacje nadawane poza systemami 

oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy 

władz publicznych i samorządów 

zawodowych, oraz kwalifikacje rynkowe 

(spośród zidentyfikowanych w badaniach 

jako kwalifikacje, na które istnieje 

zapotrzebowanie)? Jakie, inne niż KKZ i KUZ, 

kursy i szkolenia, kończące się walidacją 

efektów kształcenia i możliwością nabycia 

kwalifikacji, powinny być finansowane 

w ramach Działania 9.5, biorąc pod uwagę 

grupę docelową wsparcia (osoby o niskich 

kwalifikacjach oraz 50+), a także 

pracodawców należących do branż 

zaliczanych do RIS3? 

Zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych wyższego rzędu oraz wytycznych MR, 

dofinansowane przedsięwzięcia muszą obejmować realizację kursów posiadających 

określone cechy. Dotyczą one procesów szkolenia, walidacji i certyfikacji. Poza kursami 

możliwe jest także dofinansowanie samego procesu walidacji i certyfikacji, czyli 

pominiecie etapu szkolenia. Jest to rozwiązanie dedykowane tym osobom, które 

posiadają już odpowiednie umiejętności (zazwyczaj nabyte w toku pracy zawodowej), 

ale nie legitymują się odpowiednim certyfikatem. Jest to mechanizm szczególnie istotny 

dla branż stanowiących inteligentne specjalizacje regionu.  

Każda ze wskazanych w załączniku do raportu kwalifikacji może być finansowana 

w ramach Działania 9.5. Jedynie w przypadku osób o niskich kwalifikacjach można 

mówić o pewnych ograniczeniach: część szkoleń, a także procesów walidacji 

i certyfikacji, jest dostępna dla osób posiadających wyższe wykształcenie. Z definicji 

pracownicy o niskich kwalifikacjach takiego wykształcenia nie posiadają. Z kolei 

w przypadku osób po 50 roku życia takie ograniczenia nie występują. 

5.1.2 

Załącznik 2, 

3 

8. 

Jak należy zaplanować wdrażanie Działania 

9.5 w kontekście możliwości zastosowania 

różnych modeli: popytowego, podażowego, 

mieszanego? 

Zarówno podejście popytowe jak i podażowe posiada swoje mocne oraz słabe strony 

oraz generuje właściwe dla siebie ryzyka. Dlatego też, projektując interwencję, 

uzasadnione będzie zwykle łączenie obydwu podejść, tak aby ich konfiguracja 

stworzyła model możliwie najlepiej dopasowany do specyficznych celów oraz swoistego 

kontekstu danego programu. Tak wiec, jako optymalny sposób wdrażania dla Działania 

9.5 rekomendujemy: Model mieszany z dominującą rolą podejścia popytowego.  

5.3.2.3 

9. 

Jakie są mocne/słabe strony oraz 

szanse/zagrożenia zaproponowanych modeli 

wdrażania? 

Za najistotniejszą mocną stronę modelu popytowego należy uznać jego elastyczność 

i większą wrażliwość na potrzeby końcowych odbiorców wsparcia. Model ten w bardziej 

adekwatny sposób odpowiada na mechanizmy rynkowe. Do jego słabych stron można 

5.3.2.4 
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Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

z kolei zaliczyć wykluczenie ze wsparcia niektórych grup (np. ze względu na brak 

adekwatnej oferty szkoleniowej oraz na występowanie barier kosztowych pomimo 

znacznego dofinansowania usługi). W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku 

pracy na wykwalifikowaną kadrę, istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na 

usługi szkoleniowe, co stanowi niewątpliwą szansę powodzenia interwencji. 

Zagrożeniem będzie natomiast ryzyko występowania niskiego popytu na usługi 

szkoleniowe, a także niska jakość świadczonych usług przez instytucje szkoleniowe. 

10. 

Jakie ryzyka są związane z realizacją różnych 

modeli wdrażania (związane np. 

z wystąpieniem podwójnego finansowania, 

pomocy publicznej, zawężaniem 

potencjalnym uczestnikom oferty szkoleń lub 

grona potencjalnych wykonawców kursów 

lub inne) oraz jak je zminimalizować? 

Ukierunkowanie działania na osoby indywidualne eliminuje konieczność weryfikacji 

zgodności wsparcia z przepisami pomocy publicznej. W celu zminimalizowania ryzyka 

ograniczenia uczestnikom oferty szkoleniowej oraz grona potencjalnych wykonawców 

usług szkoleniowych, rekomendowane jest wykorzystanie Bazy Usług Rozwojowych. 

5.3.2.4 

5.3.2.5 

11. 

W przypadku wdrożenia modelu popytowego 

lub mieszanego – w jaki sposób powinno 

odbyć się wyłonienie operatora w kontekście 

przepisów krajowych i unijnych (wybór 

w drodze zamówienia publicznego, 

w konkursie, w inny sposób)? 

Rekomendowanym jest zastosowanie schematu wdrażania opartego na współpracy 

z zewnętrznymi operatorami. Wybór operatorów powinien mieć miejsce w drodze 

konkursu. Ważne, aby operatorzy pełnili formalnie rolę beneficjentów. Wśród 

rekomendowanych kryteriów wyboru operatorów powinno się uwzględnić: 

doświadczenie związane z kontraktowaniem (podpisywaniem) oraz rozliczaniem umów 

o dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, 

w tym projektów o charakterze szkoleniowym, potencjał kadrowy (dysponowanie 

zespołem osób posiadających doświadczenie w obsłudze finansowej projektów 

o charakterze szkoleniowym), dysponowanie zapleczem techniczno-lokalowym 

(operatorzy powinni dysponować zapleczem pozwalającym na szybkie utworzenie biur 

na poziomie poszczególnych powiatów, aranżacja oraz bezpośrednie otoczenie biur 

powinny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych), wymagane godziny pracy 

(dla sprawności wdrażania założyć należy, że biura operatorów powinny być otwarte 

we wszystkie dni robocze. Przynajmniej raz w tygodniu biura powinny być otwarte 

do późniejszych godzin popołudniowych (np. do 18-tej). 

5.3.2.5 

12. 
Jak powinien wyglądać podział obowiązków 

i odpowiedzialności pomiędzy Instytucją 

Proponujemy wybór „klasycznego” podejścia zdecentralizowanego, gdzie realizacja 

zadań związanych z obsługą PSF spoczywa na tzw. operatorach, czyli podmiotach 

5.3.2.5 
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Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

Pośredniczącą a operatorem/ami dotacji 

m.in. w zakresie finansowania i rozliczania 

wsparcia, weryfikacji kwalifikowalności 

uczestników, obowiązku wkładu własnego, 

monitorowania i ewaluacji, monitorowania 

losów uczestników wsparcia, działań 

informacyjno-promocyjnych? 

pełniących formalnie rolę Beneficjentów, realizujących projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym, zgodnie z kryteriami określonymi przez IZ RPO WP 2014-2020. Zakładamy 

jak najmniejszy wpływ operatora w kwestii wyboru oferty dla uczestnika szkolenia. 

Ze względu na nowatorski charakter interwencji zakres zadań powierzanych 

operatorowi powinien być ograniczony do następujących obszarów: 

 Przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych skorzystaniem z usług 

rozwojowych; 

 Weryfikacja uprawnień osób do skorzystania ze wsparcia oraz kwalifikowalność; 

 Obsługa płatności (przyjmowanie wkładu własnego uczestników, gromadzenie 

i archiwizacja faktur wystawianych przez instytucje szkoleniowe, wypłata, 

refundacja). 

13. 

Czy zaplanowana logika interwencji umożliwi 

realizację celu, wyrażonego w postaci 

wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia”? Jeśli nie, to 

dlaczego? 

Należy ocenić, że przyjęta logika interwencji umożliwia realizację celu Działania 9.5. 

Podejście popytowe, na którym się ona opiera, jest bez wątpienia lepiej dostosowane 

do realizacji celu niż dominujący dotychczas model podażowy. Pewną niewiadomą 

pozostaje natomiast skala rzeczywistego popytu na usługi rozwojowe oraz 

zainteresowanie instytucji szkoleniowych i potencjalnych operatorów. Ujmując rzecz 

najprościej – nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić, że liczba osób 

zainteresowanych rozwojem swoich kwalifikacji będzie na tyle duża, aby osiągnąć 

wartość wskaźnika celu na poziomie 25 380 osób objętych wsparciem. Dostępność 

dofinansowania powinna sprawić, że pozyskanie instytucji szkoleniowych świadczących 

usługi oraz wyłonienie operatorów, nie powinno przysparzać trudności. Założenie takie 

może okazać się jednak chybione. Jego spełnienie warunkowane będzie bowiem przez 

szereg czynników. 

5.3.2.3 

14. 

Jak należy zaplanować sposób wdrażania 

interwencji, tak aby możliwe było osiągnięcie 

celów zapisanych w RPO WP 2014-2020? 

Rekomendujemy model mieszany z przewagą popytowego wdrażany w sposób 

zdecentralizowany, wykorzystując współpracę IP z operatorami wsparcia.  

5.3.2.5 

15. 

Czy i w jakim stopniu interwencja przyczynia 

się do realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady 

Model popytowy sprzyja zachowaniu zasady równości szans. Dostęp 

do dofinansowanego wsparcia jest bowiem jednakowy dla wszystkich osób dorosłych 

zainteresowanych rozwojem kwalifikacji. Rekrutacja uczestników ogranicza się de facto 

do rejestracji uczestnika.  

5.3.2.5 
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Lp. Pytanie ewaluacyjne Odpowiedź 
Rozdział 

raportu 

równości szans kobiet i mężczyzn? Jakie kroki 

należy podjąć, aby zasada ta była 

realizowana w ramach Działania 9.5? 

W odróżnieniu od modelu podażowego, nie jest to proces uzależniony od podmiotów 

trzecich (np. beneficjentów realizujących projekty szkoleniowe). Zakładany sposób 

wdrażania powinien więc mieć korzystny wpływ na praktyczne zachowanie zasady 

równości kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie równego dostępu do usług osobom 

niepełnosprawnym. 

16. 

Czy podkarpacki rynek szkoleń odpowiada na 

potrzeby imigrantów zarobkowych oraz czy 

zachodzi potrzeba uwzględnienia tego 

zagadnienia w planowanej interwencji 

w ramach RPO WP 2014-2020?  

Analiza wyników badań ilościowych i jakościowych pozwala stwierdzić, że zatrudniani 

na Podkarpaciu imigranci posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy, 

w związku z czym nie zidentyfikowano potrzeby uwzględnienia tego zagadnienia 

w planowanej interwencji w ramach RPO WP 2014-2020. 

5.1.6 

17. 

Jaką rolę w rozwoju i funkcjonowaniu 

regionalnego systemu kształcenia 

ustawicznego powinni odgrywać 

pracodawcy? W jakich branżach oraz w 

odniesieniu do jakich kwalifikacji istnieje 

największy potencjał zaangażowania 

pracodawców w finansowanie kształcenia 

osób dorosłych? Jakie mogłyby być 

niefinansowane formy zaangażowania 

pracodawców (np. udostępnienie 

infrastruktury potrzebnej dla kształcenia 

praktycznego, udostępnienie 

doświadczonych pracowników, którzy 

mogliby pełnić rolę trenerów/nauczycieli 

zawodu)? W jakich branżach oraz 

w odniesieniu do jakich kwalifikacji istnieje 

największy potencjał ich zastosowania? 

Ponad 40% badanych pracodawców zadeklarowało wstępnie możliwość 

udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizowanych szkoleń i kursów. Warto 

jednak mieć na uwadze, że udostępnienie infrastruktury na rzecz niewykwalifikowanych 

pracowników może wiązać się wysokim ryzykiem straty finansowej. Warto natomiast 

rozważyć objęcie dofinansowaniem rozwoju kwalifikacji w formie staży i praktyk. 

5.2 
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4. Metodologia badania 

Realizacja ewaluacji oparta została o koncepcję planów badawczych7, które wyznaczyły 

strukturę metodologii całego badania. Plany badawcze, jako całościowa logika badania 

pozwalają wzmacniać jakość ewaluacji poprzez zachowanie standardów naukowych, 

a jednocześnie objąć całe bogactwo metod badawczych, dając przy tym przejrzyste 

i relatywnie proste ramy do oceny dopasowania metodyki do potrzeb wiedzy8.  

Jednym z elementów niniejszego badania była rekonstrukcja i analiza logiki interwencji9, tak 

więc w badaniu zastosowano ewaluację opartą na teorii. 

Część diagnostyczna, oparta na gromadzeniu dowodów empirycznych niezbędnych dla 

opisu kontekstu społeczno-ekonomicznego, a przez to ocena wpisanych w interwencję 

założeń, wymagała przeprowadzenia studium statystycznego uzupełnionego o opisowy plan 

badawczy oraz metaanalizę i systematyczny przegląd źródeł. Pierwszy z planów miał na celu 

wyznaczenie prognozowanych efektów interwencji. Drugi oraz trzeci posłużyły natomiast 

diagnozie zapotrzebowania na kwalifikacje, charakterystyce dostępnych aktualnie form 

kształcenia pozaszkolnego oraz identyfikacji czynników mających wpływ na realizację 

zakładanych celów Działania.  

Praca nad rekomendacjami wymagała natomiast zaangażowania przedstawicieli grup 

docelowych oraz środowisk mających największy wpływ na funkcjonowanie regionalnego 

systemu kształcenia ustawicznego, przez co wykorzystano podejście partycypacyjne.  

                                                      

 

7 K. Olejniczak, D. Wojtowicz, Spektrum planów badawczych i ich wykorzystanie w analizach publicznych, w druku. 
8 E. Stern, N. Stame, J. Mayne, K. Forss, R.Davies, B. Befani, Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations, [w:] 

Department of International Development - Working Paper 38, Washington DC 2012. 
9 Pojęcia logiki interwencji należy uznać za bliskoznaczne wobec spotykanej nie mniej często teorii interwencji. 
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Wyjściowym etapem ewaluacji było odtworzenie logiki interwencji stojącej za wsparciem 

kształcenia osób dorosłych w formach pozaszkolnych, jakie zaplanowano w ramach 

Działania 9.5 RPO WP 2014-2020 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych, a także opracowanie dwóch schematów logicznych dla trzech typów 

finansowania, tj. dla modelu popytowego, podażowego, a także dla modelu mieszanego 

Rysunek 1. Poszczególne moduły badawcze wraz z wykorzystanymi metodami i technikami badawczymi. 
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(popytowo-podażowego). W tym celu przeprowadzono analizę desk research obejmującą 

następujące źródła danych: 

1) Umowa partnerstwa, 

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 

2020, 

3) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

4) Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, 

5) Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinasowanych z EFS, z dnia 26 kwietnia 2016 r., opracowane przez Ministerstwo 

Rozwoju, 

6) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 64), 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188), 

9) Akty prawne regulujące nadawanie kwalifikacji poza systemami oświaty i szkolnictwa 

wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych, 

10) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Przeprowadzono także dwa wywiady jakościowe z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 i IP 

WUP. Zebrane dane, opracowane w trakcie analizy jakościowej pozwoliły na opracowanie 

modeli wdrażania interwencji.  

Do przeprowadzonej diagnozy możliwych form zaspokojenia zapotrzebowania 

na kwalifikacje w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy kształcenia 

zawodowego wykorzystano niereaktywne oraz reaktywne (ilościowe i jakościowe) metody 

badawcze. Prace badacze opierały się na analizie dokumentów obejmującej następujące 

źródła:  

1) Publikacje Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 

2) Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim 

w kontekście wdrażania Działania 9.2 PO KL, 

3) Rynek pracy w województwie podkarpackim w świetle danych z badań Bilans 

Kapitału Ludzkiego 2013, 

4) Andrzej Krasnowolski, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne 

zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, 
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5) bazy danych i badań zamieszczonych na stronie www.efs.gov.pl, 

6) bazy badań edukacyjnych zamieszczonych na stronie www.ibe.edu.pl, 

7) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje 

i kompetencje na Podkarpaciu. 

Dodatkowo, analizie poddane zostały dane pochodzące z następujących źródeł: 

1) Dane Systemu Informacji Oświatowej na temat KKZ i KUZ, oraz na temat innych 

pozaszkolnych form, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji, 

2) Dane systemu statystyki publicznej, gromadzone m.in. w bazach: Bank Danych 

Lokalnych, STRATEG, Moja Polis, EUROSTAT, 

3) Inne źródła danych zidentyfikowane w trakcie realizacji badania. 

Analiza rynku szkoleń przebiegała wieloetapowo i obejmowała szereg działań powtarzanych 

do momentu uzyskania wiarygodnej listy kwalifikacji dostępnych na podkarpackim rynku 

szkoleniowo-edukacyjnym. W zależności od rodzaju kwalifikacji – rynkowe i uregulowane– 

proces przebiegał nieco inaczej. Wynika to z nieco innego procesu szkolenia, walidacji 

i certyfikacji oraz innego umocowania prawnego poszczególnych podmiotów. Poniżej 

opisano proces, zgodnie z którym poszukiwano, oceniono i kategoryzowano poszczególne 

kwalifikacje.  

1. Preselekcja, której celem było opracowanie najszerszego katalogu podmiotów 

oferujących szkolenia dla osób dorosłych – niezależnie od tego czy dotyczą one 

kwalifikacji rynkowych czy kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty 

i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych. 

Źródłem informacji potrzebnych do zrealizowania tego celu było: 

a. Badanie gabinetowe, w tym: 

 Rejestr instytucji szkoleniowych MRPiPS opracowany przy współpracy 

z Urzędami Pracy, 

 Dane Polskiego Centrum Akredytacji, 

 Uchwały o samorządach zawodowych, 

 Dane KOWEZiU, 

 Dane SIO, 

 Dane rejestrowe podmiotów gospodarczych będące w posiadaniu 

Wykonawców, 

http://www.efs.gov.pl/
http://www.ibe.edu.pl/
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 Rejestry powstałe poprzez wyszukiwanie internetowe10. 

b. Badanie CATI i wyniki odpowiedzi na pytanie o: 

 Rozpoznawalne/uznane podmioty oferujące szkolenia,  

 Kwalifikacje zawodowe/certyfikaty, co do których w firmie występuje 

zapotrzebowanie (jako podstawa do przeprowadzenia wyszukiwania 

internetowego instytucji oferujących szkolenia w danym zakresie 

na terenie Podkarpacia). 

c. Badanie IDI/TDI i wskazania respondentów dotyczące analogicznego zakresu 

jak w przypadku badania CATI. 

2. Gromadzenie danych o szkoleniach oferowanych przez wyselekcjonowane 

podmioty. Przede wszystkim poszukiwano informacji o: 

a. Rodzaju kwalifikacji, której szkolenie dotyczy,  

b. Procesie szkolenia: zakresie merytorycznym, ewentualnej walidacji 

i certyfikacji, 

c. Czasie, miejscu, 

d. Materiałach o szkoleniu udostępnianych on-line (sylabusy, wzory certyfikatów, 

materiały szkoleniowe, zasady zachowania jakości itp.), 

e. Podmiocie oferującym szkolenie – jego umocowaniu prawnym, zakresie 

i zasięgu działalności. 

Informacje te były pozyskiwane poprzez: 

a. Przeszukiwanie stron internetowych danych instytucji, 

b. Kontakt z wybranymi instytucjami, telefoniczny lub mailowy, w sytuacji w której 

konieczne było wyjaśnienie wątpliwości lub pozyskanie brakujących 

informacji.  

3. Kategoryzacja oferowanych szkoleń w celu wyznaczania tych, które faktycznie 

kończą się uzyskaniem kwalifikacji zgodnie z definicją przyjętą w badaniu. Na tym 

etapie analizy posłużono się listą weryfikującą następujące elementy: 

a. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie 

(np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego)? 

                                                      

 

10 Za pomocą kombinacji słów kluczowych: szkolenia/a podkarpacie/podkarpackie, certyfikat, egzamin zawodowy, uprawnienia, 

Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok, Jasło, Łańcut, Przeworsk, Repczyce, Nisko, 

Leżajsk oraz nazwy certyfikatów/kwalifikacji/zawodów wskazanych w badaniu ilościowym i jakościowym przeprowadzonym 

na potrzeby ewaluacji.  
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b. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub 

samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut 

Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia? Ewentualnie: 

 Czy dokument został wydany przez podmiot posiadający akredytacje 

Polskiego Centrum Akredytacji? 

c. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym 

stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został 

wydany po przeprowadzeniu walidacji? 

d. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym? 

Jeżeli którekolwiek z powyższych kryteriów było spełnione, to kwalifikacja objęta 

szkoleniem kategoryzowana była jako kwalifikacja uregulowana. Jeżeli zaś żadne 

z kryteriów nie było spełnione, to sprawdzano dalej czy:  

a. Walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie 

z wewnętrznym systemem zapewniania jakości przeprowadzanych procesów? 

b. Wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się? 

c. Wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej 

jedną z poniższych przesłanek: 

 uprawnia do wykonywania danego zawodu/ prowadzenia działalności 

w danym zakresie albo 

 jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się wprost 

do danego certyfikatu/egzaminu) albo 

 został przyznany przez organizacje międzynarodowe (rządowe lub 

pozarządowe) albo 

 jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach. 

Jeżeli każde z powyższych kryteriów było spełniane, to kwalifikacja była uznawana za 

tzw. kwalifikację rynkową. W tym etapie analizy ocenie zgodnie z powyższymi 

kryteriami poddano blisko 1300 ofert szkoleniowych oferowanych przez podmioty 

działające na terenie Województwa.  

4. Działania uzupełniające. Po dokonaniu kategoryzacji kwalifikacji na rynkowe 

i uregulowane wyszukiwano internetowo szkolenia oferowane na terenie 

Województwa, które mogłyby doprowadzić do uzyskania tychże kwalifikacji. W ten 

sposób, odwracając procedurę przyjętą na początku, uzyskiwano pewność, że dane 

szkolenie oferowane przez określony podmiot faktycznie prowadzi do uzyskania 

kwalifikacji.  



 

 

 | 25 

Punkty na skali rozpoznawalności i uznania w branży są wartościami indeksu wyliczonymi 

na podstawie korespondujących pytań z badania CAWI: 

 P3. O których certyfikatach/zaświadczeniach potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji Pan/Pani słyszał/a? 

 P4. Proszę zaznaczyć czy certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji wystawiany 

przez daną instytucję cieszy się uznaniem w Państwa branży? 

Rozkład częstości dla każdego z tych pytań został poddany analizie skupień za pomocą 

metody k-średnich. Przyjęto założenie, że poszukiwane jest 10 grup różniących się pomiędzy 

sobą statycznie poziomem rozproszenia odpowiedzi. Grupy te odpowiadały kolejnym 

wartościom indeksu i w konsekwencji otrzymano skalę od 1 do 10. Im wyższa wartość indeksu 

tym wyższa wartość rozpoznawalności certyfikatu lub jego uznania w branży.  

W przypadku kwalifikacji ponadzawodowych dane pochodzą od respondentów niezależnie 

od tego, w jakiej branży funkcjonuje ich firma. W tabelach będących załącznikiem 

do niniejszego raportu, każda z kwalifikacji została przyporządkowana poszczególnym 

branżom – sekcjom PKD. Następnie te kwalifikacje, które zostały przypisane do konkretniej 

sekcji PKD znajdowały się w kwestionariuszu dedykowanym tej właśnie sekcji. Automatycznie, 

jeżeli kwalifikacja przypisana była do każdej z sekcji (a zatem była ponadzawodowa) to 

kierowana była do respondentów z każdej branży.  

Studium statystyczne objęło terenową część badania. W ramach badania jakościowego 

zrealizowano 38 telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z pracodawcami działającymi 

w różnych regionach województwa podkarpackiego (w ramach poszczególnych sekcji 

PKD2007, zakwalifikowanych jako małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). Moduł ilościowy 

badania oparty był przede wszystkim na realizacji 600 telefonicznych wywiadów 

ankietowych (CATI) na reprezentatywnej próbie podkarpackich pracodawców11 oraz 

dodatkowych 40 wywiadów wśród dużych firm i 60 wywiadów wśród firm zaliczających się 

do RIS3. Dodatkowo, zrealizowano 700 kwestionariuszy internetowych (CAWI) zrealizowanych 

wśród podkarpackich pracodawców.  

                                                      

 

11 Losowo – warstwowy dobór próby z uwzględnieniem następujących zmiennych: miejsce zarejestrowania podmiotu gospodarczego 

(NTS3), sekcja PKD2007 (z wyłączeniem sekcji U i T), wielkość podmiotu (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw). 
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Rysunek 2. Charakterystyka pracodawców objętych badaniem ilościowym (n=700). 

 

Interpretacja i ocena wyników opierała się przede wszystkim o benchmarking 

dotychczasowych rozwiązań w zakresie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego 

zastosowanych w programach operacyjnych innych województw oraz o realizację 

28 wywiadów pogłębionych z interesariuszami działania: pracodawcami zaliczającymi się 

do RIS3, przedstawicielami strony pracodawców, przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz 

IP WUP oraz z przedstawicielami podmiotów oferujących nabycie kwalifikacji zawodowych. 

Efektem zrealizowanych badań jest opracowanie otwartego katalogu kwalifikacji rynkowych 

w układzie wojewódzkim (załączniki do raportu). 

Ostatni moduł badawczy, dotyczący wypracowania rekomendacji w zakresie optymalizacji 

schematu lub schematów wdrażania interwencji oparty został o analizę zebranych danych, 

a także wnioski ekspertów biorących udział w warsztacie implementacyjnym.  
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5. Wyniki badania 

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe wśród podkarpackich pracodawców 

jest ściśle skorelowana z ich doświadczeniami zatrudnieniowymi. Można przyjąć, że takie 

doświadczenia, a także sytuacja makroekonomiczna pozwalają prognozować najbliższe 

potrzeby zatrudnieniowe. W odniesieniu do tych dwóch aspektów, pytano respondentów 

o zapotrzebowanie na kwalifikacje w branży, w której działają. Termin realizacji badania 

(przełom roku 2016/2017) wydaje się być w tym kontekście dodatkowym atutem – 

w większości firm w tym okresie przeprowadza się podsumowanie minionego roku oraz 

konstruuje plany na rok kolejny. 

Rok 2016 charakteryzował się wysokim wskaźnikiem firm dokonujących zatrudnienia nowych 

pracowników – wskazało tak aż 80,4% badanych. W przypadku dużych firm było to 95,4% 

badanych, natomiast w przypadku firm działających w ramach RIS3 – 91,7%.  

Wykres 1. Zatrudnienie w minionym roku. 

 

Nowi pracownicy przyjmowani byli przede wszystkim w regionie rzeszowskim – 86,3%. 

Najmniejszy wskaźnik w tym kontekście dotyczył pracodawców z regionu krośnieńskiego – 

73%.
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Rysunek 3. Firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudniły nowych pracowników w podziale 

na region (n=600). 

 

Plany zatrudnieniowe na rok 2017 wskazują, że rekrutację nowych pracowników planuje 

mniej niż 1/3 pracodawców (29,4%). Rekrutacja nowych pracowników ma odbywać się 

przede wszystkim na stanowiska specjalistyczne (31,4%). Poszukiwani będą także technicy 

i średni personel (20,4%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,1%) a także operatorzy oraz 

monterzy maszyn i urządzeń (16,3%). Istotne zatem będą kwalifikacje, jakimi będą wykazywali 

się kandydaci na poszczególne stanowiska.  

Wykres 2. Plany zatrudnieniowe na najbliższe 12 miesięcy.  
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Firmy deklarujące rekrutacje nowych pracowników w ciągu najbliższych miesięcy, działały 

przede wszystkim w sekcjach M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) – 64,6%, 

H (transport i gospodarka magazynowa) – 59%, J (informacja i komunikacja) 

i F (budownictwo) – po 52%, a także C (przetwórstwo przemysłowe) – 41%. Podobnie jak 

w roku 2016, najwyższy odsetek firm planujących zatrudnienie znajduje się w regionie 

rzeszowskim (39%), najniższy w krośnieńskim (25,1%). 

 

5.1. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje 

5.1.1. POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE KWALIFIKACJI 

Zapytani o cechy dobrego pracownika respondenci wskazywali przede wszystkim szereg 

kompetencji osobistych wskazujących na zaangażowanie się w wykonywaną pracę. Dla 

pracodawców istotne jest też, aby pracownik był osobą godną zaufania z dużym poczuciem 

odpowiedzialności. Na poniższym rysunku wyróżniono predyspozycje pracownika, które 

najczęściej pojawiały się w odpowiedzi na pytanie, jakimi cechami powinien 

charakteryzować się dobry pracownik. Wśród najczęściej wymienianych pojawiła się 

sumienność, badani stosunkowo często wskazywali także na uczciwość, rzetelność, 

pracowitość. Niezależnie od branży, postrzeganie dobrego pracownika koncentrowało się 

zatem przede wszystkim wokół cech osobowości. Znaczna część respondentów zwracała 

także uwagę na doświadczenie i kwalifikacje wymagane w danym zawodzie. 

Rysunek 4. Plany zatrudnieniowe na najbliższe 12 miesięcy w podziale na regiony (n=600). 
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Wykres 3. Najczęściej wymieniane cechy dobrego pracownika. 

 

Dla pracodawców, którzy prowadzili rekrutację na nowe stanowisko w czasie minionych 

12 miesięcy, kluczowe były odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownika (36,5%) oraz 

dotychczasowe doświadczenie zawodowe (23,9%). Uzyskane kwalifikacje zawodowe były 

szczególnie istotne wśród pracodawców z dużych organizacji (38,7%) oraz firm zaliczających 

się do RIS3 (43,6%).  

Analizując odpowiedzi respondentów na to pytanie, warto zwrócić uwagę na definiowanie 

przez nich terminu „kwalifikacja”. Z reguły nie jest on rozumiany zgodnie z zapisami ustawy 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (jako: zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji 

pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej 

kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący). Jak wskazują przeprowadzone 

wywiady jakościowe, większość badanych termin „kwalifikacja” utożsamia z wykształceniem, 

umiejętnościami i zdolnościami, które są potrzebne do wykonywania danego zawodu, bądź 

pełnienia danej funkcji w miejscu pracy. Wysoki odsetek wskazania odpowiedzi 

„odpowiednie kwalifikacje zawodowe” wynika zatem z szerokiego rozumienia tego pojęcia.  
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Wykres 4. Cechy pracownika decydujące o jego zatrudnieniu. 

 

Pracodawcy, dla których posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest kluczowe 

w momencie podejmowania decyzji najczęściej wskazywali na odpowiednie wykształcenie 

jako najistotniejsze przy wyborze nowego pracownika (57,4%). Wymaganie to zdecydowanie 

częściej pojawia się wśród pracodawców działających w ramach trzeciego sektora 

gospodarki (usługi), gdzie dużą wagę przywiązuje się do odpowiedniego wykształcenia 

pracowników. Taka sytuacja dotyczy pracodawców działających w sekcji P – Edukacja, O – 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Q – 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.  

Respondenci badań ilościowych i jakościowych zostali poproszeni o wymienienie tych 

kwalifikacji, które są kluczowe w branży, w której działa dana firma oraz tych, które 

determinują decyzje o zatrudnieniu.  

Poproszeni o wybór grupy tematycznej kwalifikacji, które są potrzebne do wykonywania 

pracy w branży, największa grupa badanych (47,6%) zaznaczyła kwalifikacje 

nieskategoryzowaną tematycznie (odpowiedź: pozostałe). Wśród nich najczęściej 

znajdowały się kwalifikacje w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy (41,9% 

wskazań), co może być związane z dużą reprezentacją w badaniu instytucji z branży P – 

edukacja. Często wskazywaną kwalifikacją było także pełnienie służby BHP (22,8%) 

wskazywane bardzo często przez przedstawicieli branży O – administracja publiczna i obrona 

narodowa (57,1%). 

Co trzeci respondent, jako potrzebne w swojej branży określił kwalifikacje związane z prawem, 

administracją oraz finansami i księgowością (37,1%), co czwarty natomiast (23,4%) 
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kwalifikacje komputerowe i programistyczne. Ważną rolę pełnią także kwalifikacje związane 

z budownictwem, inżynierią i obsługą maszyn (27,7%). W tej grupie, najczęściej wymieniane 

były kwalifikacje w zakresie wykonywania prac inżynieryjno-technicznych (53,2%), w zakresie 

prac na wysokościach (29,4%), a także w zakresie wykonywania prac robotniczych (27,8%). 

Ważną rolę na podkarpackim rynku pełnią też kwalifikacje w zakresie spawania (22,2%). 

Wykres 5. Kwalifikacje potrzebne w pracy. 

 

Badania CAWI wskazują, że do najszerzej rozpoznawalnych certyfikatów potwierdzających 

uzyskanie kwalifikacji zaliczają się te związane ze spawaniem (metoda MIG oraz spawanie 

drutem proszkowym). Dużym uznaniem cieszą się natomiast certyfikaty potwierdzające 

nabycie kwalifikacji w zakresie spawania gazowego acetylo-tlenowego. Podkarpaccy 

pracodawcy cenią także szereg kwalifikacji w zakresie energetyki nadawanych przez  

Komisje Kwalifikacyjne powołane przez URE, Obsługa elektrycznych urządzeń w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, Obsługa kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne 

i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, Kolorowe certyfikaty 

energetyczne, Uprawnienia energetyczne E i D (grupy 1,2,3), Agregaty prądotwórcze. 

Szczegółowy wykaz kwalifikacji uznawanych i rozpoznawanych na podkarpackim rynku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.  

W rolnictwie (sekcja A) wymagane jest prawo jazdy kat. B, w tym w szczególności 

uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. traktor, ciągnik zrywkowy lub 

zwykły). Istotne okazują się być także uprawnienia do obsługi żurawi HDS i pilarki spal inowej. 

Atutem są także kwalifikacje w zakresie doradztwa rolniczego. Dodatkowo, do pracy 

w Nadleśnictwie wymagany jest egzamin do służby leśnej (organizowany przez Regionalną 
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Dyrekcję Lasów Państwowych). Pracodawcy podkreślają też przydatność kwalifikacji 

związanych z zarządzaniem, marketingiem – najchętniej połączonych z wykształceniem 

leśnym. 

W branży wydobywczej (sekcja B) niezbędne są poświadczone kwalifikacje obsługi ciężkich 

maszyn wydobywczych, spycharek, ładowarek. Najbardziej cenione są zatem kursy 

i szkolenia, które kończą się wydaniem uprawnień, np. książeczką operatora. Istotne jest także 

prawo jazdy na kategorię C+E. 

Pracodawcy z branży przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) podkreślają istotność 

posiadania przez kandydatów do pracy doświadczenia na podobnym stanowisku 

połączonego z kierunkowym wykształceniem, poświadczonym odpowiednimi dokumentami 

(np. projektowanie, konstrukcje stalowe). Respondenci wskazywali m.in. zapotrzebowanie 

na pracowników z uprawnieniami SEP, natomiast na stanowiska administracyjne poszukiwani 

są pracownicy, którzy ukończyli kursy/szkolenia z zakresu bieżących zmian w prawie. Wśród 

wymienianych kluczowych kwalifikacji pojawiły się także: kwalifikacje w zakresie spawania 

(MAG), obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, obsługa programu 

SAP, prawo jazdy kategoria B, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Istotne okazały się 

także umiejętności obsługi zgrzewarek, automatów, a także wykorzystywanych w firmie 

maszyn produkcyjnych. 

Branża energetyczna (sekcja D) ceni przede wszystkim kursy/szkolenia kończące się 

wydaniem uprawnień: najbardziej pożądane są uprawnienia elektryczne, energetyczne 

i gazowe wydawane przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez URE. Wśród kluczowych 

dla zatrudnienia kwalifikacji pojawiła się eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania 

i przesyłania energii cieplnej (bądź inne zgodne ze stanowiskiem).  

Przedstawiciele branży E (Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana rekultywacją) za kluczowe uznali posiadanie uprawnień 

energetycznych, uprawnień do obsługi koparko-ładowarki, prawa jazdy kategorii C. Ważna 

jest także kwalifikacja w zakresie montażu instalacji sanitarnych.  

Podobnie sytuacja wygląda w budownictwie (sekcja F), gdzie cenione są uprawnienia dot. 

elektronarzędzi, obsługi maszyn oraz związane ze spawaniem. W tym przypadku konieczne 

jest uzyskanie kwalifikacji potwierdzonej certyfikatem wydawanym przez Urząd Dozoru 

Technicznego oraz Główny Instytut Spawalniczy. Wśród kluczowych kwalifikacji pojawiły się: 

operator koparko-ładowarki, pompy betonu, uprawnienia do obsługi dźwigu i wózków 

widłowych. Ważne okazuje się być także posiadanie prawa jazdy kat. C, a także kwalifikacje 
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bądź wykształcenie w zawodzie: murarz, tynkarz, betoniarz, monter konstrukcji stalowych 

i instalacji). 

W branży transportowej najbardziej pożądane jest posiadanie ważnego prawa jazdy 

w kategorii C oraz C+E, a także D (kierowcy autobusów). 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi podkreślają znaczenie takich kwalifikacji, jak posiadanie certyfikatu 

barmańskiego, kelnerskiego oraz certyfikatów językowych. Dla pracodawców liczą się 

zarówno kursy ogólne, jak również specjalistyczne, związane wyłącznie z jednym 

zagadnieniem (np. wyłącznie mieszanie drinków). Istotna jest również znajomość programów 

do obsługi klienta. W turystyce pożądane są natomiast uprawnienia pilota wycieczek 

(wydawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze).  

Branża informatyczna nie definiuje konkretnych kwalifikacji, certyfikatów. Wskazywane jest 

wykształcenie kierunkowe i umiejętności związane z programowaniem, certyfikaty są mile 

widziane aczkolwiek nieobowiązkowe (m.in. z zakresu tworzenia systemów, sieci, serwerów). 

W działalności wydawniczej cenione jest wykształcenie wyższe kierunkowe (np. filologiczne 

dla redaktorów). 

W branży usług finansowych i ubezpieczeniowych pracodawcy podkreślają braki 

w dostępności osób z kwalifikacjami z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości. 

Pożądane są również szkolenia i kursy z zakresu kasjer złotowy, techniki sprzedaży, szkolenia 

z ABI (Administracja Bezpieczeństwem Informacji), z zakresu księgowości. Od kandydatów 

do pracy wymagane jest wykształcenie ekonomiczne, finansowe, bankowe. Natomiast 

w branży związanej z obsługą rynku nieruchomości bardzo ceniony jest konserwator 

z uprawnieniami elektrycznymi, ciepłowniczymi wydawanymi przez Zakład Usług 

Technicznych i Urząd Regulacji Energetyki. Jako istotne, wskazywane są również uprawnienia 

budowlane związane z nadzorem budowlanym, wydawane przez Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa. Jako kluczowe podaje się także uprawnienia do obsługi suwnicy, wózków 

widłowych i uprawnienia energetyczne. 

Sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) jest bardzo zróżnicowana. Wśród 

pożądanych kwalifikacji znajdują się m.in. uprawnienia architektoniczne wydawane przez 

Izbę Inżynierów Budownictwa, geodezyjne i kartograficzne wystawiane przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii. Podmioty działające w ramach tej sekcji poszukują również 

pracowników z certyfikatem kompetencji w metodach badawczych: radiograficznej, 

ultradźwiękowej, magnetyczno-proszkowych, penetracyjnych, wizualnych i innych. Wysoko 
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cenione są szkolenia i certyfikaty prowadzone i wystawiane przez Instytut Spawalnictwa oraz 

Urząd Dozoru Technicznego. 

W służbie cywilnej cenieni są urzędnicy mianowani (z dyplomem Krajowej Szkoły Administracji 

Publicznej), poza tym w administracji publicznej zatrudniani są różnorodni specjaliści z różnych 

dziedzin, m.in. informatycy, elektrycy i zakres wymaganych kwalifikacji jest dostosowany 

do konkursu na dane stanowisko. Wśród wymienianych pojawiły się kwalifikacje w zakresie 

administracji publicznej, rachunkowości, obsługi podestów dźwigowych, strażackie, 

w zakresie ochrony środowiska, a także uprawnienia: budowlane, elektryczne i energetyczne. 

Instytucje publiczne zgłaszały zapotrzebowanie na umiejętności związane z obsługą 

komputera i pakietu MS Office oraz kursy pierwszej pomocy. 

W obszarze edukacji wśród nauczycieli cenione jest wykształcenie wyższe pedagogiczne 

i kierunkowe. Istotne okazuje się być wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, a także 

kwalifikacje uprawniające do kształcenia zawodowego (np. energetyczne). Również 

w ochronie zdrowia niezbędne jest wyższe wykształcenie kierunkowe, kursy kwalifikacyjne 

w zależności od specjalizacji (m.in. anestezjologia, intensywna terapia, opieka 

długoterminowa), zawody medyczne wymagają ciągłego dokształcania. Wskazywane są 

dodatkowe uprawnienia dla pielęgniarek w zakresie wykonywania określonych czynności, 

wystawiane przez Izby Pielęgniarskie – medycyna szkolna, wykonywanie szczepień, higienistka 

szkolna, także uprawnienia dla pielęgniarek medycyny pracy. 

Branża związana z kulturą, rozrywką i rekreacją identyfikuje bardzo różnorodne 

zapotrzebowanie na kwalifikacje pracowników, w zależności od instytucji są to m.in. 

wykształcenie kierunkowe (przedsiębiorcy zwracali uwagę na brak kształcenia kierunkowego 

w zakresie muzycznym w regionie), uprawnienia dla archiwistów (wydawane przez Archiwum 

Państwowe), związane z ochroną danych osobowych, prawem zamówień publicznych, 

prawem autorskim, certyfikat dostępu do informacji niejawnych, a także kwalifikacje 

w zakresie instruktora tańca i pracy z dziećmi. 

Wśród szeroko pojętych usług w przypadku branż wymagających pracy na wysokościach 

cenione są uprawnienia alpinistyczne (wydawane przez Klub Alpinistyczny z Krakowa), 

na stanowiskach pracy związanych z utrzymaniem zieleni poszukiwani są pracownicy 

z uprawnieniami pilarzy drzew ozdobnych (wydawane przez Zakład Urządzania i Utrzymania 

Zieleni w Warszawie), odpowiednie uprawnienia wymagane są również dla pracowników 

dozoru technicznego (np. do pracy na podnośnikach, wydawane przez Urząd Dozoru 

Technicznego). W firmach ochroniarskich pożądana jest licencja/pozwolenie na broń. 
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Wśród opisanych branż cenione jest u pracowników wykształcenie kierunkowe – zarówno 

wyższe jak i zawodowe, w zależności od stanowiska. Jednak najczęściej podkreślany przez 

pracodawców jest prymat doświadczenia i umiejętności praktycznych nad wykształceniem.  

RIS3 

Kwalifikacje wskazywane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach inteligentnych 

specjalizacji nie odbiegają znacznie od pozostałych i są uzależnione od branży, w ramach której 

prowadzona jest działalność. Respondenci jednak częściej wskazywali konkretne i specjalistyczne 

certyfikaty, kursy i szkolenia, jakich najczęściej wymagają od pracowników. Wśród cenionych 

kwalifikacji wśród branży spożywczej, lotniczej czy zaawansowanych technologii (m.in. z zakresu 

odnawialnych źródeł energii) pojawiają się przede wszystkim uprawnienia do obsługi wózków 

widłowych, elektryczne i energetyczne oraz specjalistyczne do obsługi danego typu maszyn (m.in. 

suwnic, obrabiarek). Zapotrzebowanie na bardzo specjalistyczne kwalifikacje (których zdobycie może 

trwać nawet kilka lat) pojawia się przede wszystkim w branży lotniczej. Najczęściej wymieniane to: 

operator CNC i kontroler jakości (z zakresu m.in. części lotniczych). Podmioty prowadzące działalność 

w ramach zaawansowanych technologii poszukują pracowników posiadających uprawnienia dla 

elektryków i serwisantów (wydawane przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji 

Energetyki), budowlane do projektowania i kierowania (wydane przez Izbę Inżynierów Budownictwa), 

posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego oraz, w przypadku branży związanej 

z odnawialnymi źródłami energii – certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii (wydaje Urząd 

Dozoru Technicznego). Natomiast pracodawcy branży IT podkreślają brak konkretnych wymagań 

dotyczących skończonych kursów, szkoleń – ważne są faktyczne umiejętności programistów, które nie 

muszą być potwierdzone dokumentami. W związku z tym dobrze oceniają kursy/szkolenia dające 

praktyczne umiejętności, bez konieczności uzyskiwania dyplomu/certyfikatu kończącego dany kurs. 

Wykształcenie natomiast ma duże znaczenie w ramach specjalizacji jakość życia, związanej 

ze zdrowiem – w przypadku fizjoterapeutów niezbędne jest wykształcenie kierunkowe.  

Branża turystyczna na Podkarpaciu deklaruje zapotrzebowanie na specjalistyczne uprawnienia 

instruktorskie (m.in. instruktora narciarstwa, jazdy konnej, certyfikat trenera golfowego z Polskiego 

Związku Golfowego), ale także na konieczność posiadania przez pracowników pracujących w kuchni 

(kucharzy, kelnerów) zezwoleń wydawanych przez sanepid.  

Jak w każdej branży, także wśród firm z obszaru inteligentnych specjalizacji poszukiwani są również 

pracownicy biurowi, u których najczęściej pożądanymi kwalifikacjami są: obsługa komputera, MS Excel 

oraz znajomość języka angielskiego. Dobrze oceniane są dofinansowywane kursy językowe, których 

obecnie brakuje pracodawcom. W wielu branżach jest też duże zapotrzebowanie na kursy z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy i BHP.  

Osoby 50+ 

Większość respondentów nie zidentyfikowała dodatkowych potrzeb w zakresie kwalifikacji u osób 

powyżej 50 roku życia. Zapotrzebowanie na kwalifikacje, które zostało zidentyfikowane z reguły nie 

odbiega od zapotrzebowania w pozostałych grupach wiekowych. Sporadycznie zwracano uwagę 
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jedynie na braki związane z umiejętnościami językowymi, a także na umiejętności związane 

z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób powyżej 50 roku życia. Kwestia 

kształcenia ustawicznego wśród osób po 50 roku życia wiąże się jednak z pewnym problemem. Jak 

wskazują wyniki przeprowadzonych badań12 osoby starsze stanowią grupę bierną edukacyjnie, rzadko 

skłonną podnosić swoje kwalifikacje. Dane Bilansu Kapitału Ludzkiego (2014), podają, że co trzecia 

osoba w wieku 50-64 lat nigdy w życiu, w żaden sposób nie podnosiła swoich kompetencji 

zawodowych. Wskaźnik aktywności zawodowej osób starszych w Polsce od lat utrzymuje się na jednym 

z najniższym poziomów w Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania wskazują, że jedynie 10% osób w 

wieku 50-59/64 lata brało udział w szkoleniach i kursach. Wyższą aktywnością zawodową w tym wieku 

charakteryzuje się jedynie grupa osób z wykształceniem wyższym bądź osoby zajmujące specjalistyczne 

stanowiska13. Główne powody rezygnacji z udziału w kształceniu ustawicznym dotyczą stanu zdrowia 

osób starszych, brak takiej potrzeby zawodowej i poczucia, że dokształcanie się nie ma sensu. Mając na 

uwadze zaproponowany w toku niniejszej ewaluacji popytowy model wdrażania interwencji (por. 

rozdział 5.3.2.3) istnieje ryzyko niskiego zainteresowania korzystaniem ze wsparcia wśród tej grupy 

wiekowej. W sytuacji, gdy w toku wdrażania podejścia popytowego, skala udziału przedstawicieli osób 

pow. 50 roku życia okazałby się zbyt niska, warto rozważyć uruchomienie konkursu na realizację 

projektów dedykowanych. Tematyka dostarczanych szkoleń powinna być poprzedzona diagnozą, 

mająca na celu wytypowanie obszarów, którymi odbiorcy docelowi będą najbardziej zainteresowani. 

Niska motywacja do rozwoju wymaga zastosowania adekwatnych dla tej grupy działań informacyjno-

promocyjnych. Warto, aby zostały zaakcentowane te elementy, które motywują osoby starsze 

do dokształcania się: umocnienie pozycji na rynku pracy oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej 

na rynku pracy nad młodszymi pracownikami14. 

5.1.2. DOSTĘPNOŚĆ KWALIFIKACJI NA PODKARPACKIM RYNKU SZKOLEŃ 

Analiza rynku szkoleń dostępnych na Podkarpaciu prowadzona była z perspektywy oferty 

poszczególnych instytucji i danych, które można było bezpośrednio od nich uzyskać (pełen 

opis procedur gromadzenia danych zawarto w rozdziale 4. Metodologia badania, str. 23). 

Przyjęty sposób postępowania skutkuje m.in. tym, że każde z analizowanych szkoleń 

prowadzących do uzyskania konkretnej kwalifikacji jest dostępne na terytorium województwa 

podkarpackiego. Oznacza to, że proces szkolenia, walidacji i certyfikacji przeprowadzany jest 

przez podmioty, które posiadają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo bądź są w stanie 

                                                      

 

12 np. Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, pod red. E. Kryńskiej  

[i in.], Łódź 2013; J. Męcina Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+— pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” 

i rekomendacje [http://pps.czasopisma.pan.pl/images/data/pps/wydania/No_17/PPS%2017-Mcina.pdf, dostęp 28.01.2017]; 

Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.  
13 Warto pamiętać, że wartość wskaźnika uzależniona jest też od mniejszego odsetka osób z wykształceniem wyższym wśród osób 

starszych. To właśnie osoby z takim wykształceniem najczęściej podnoszą swoje kwalifikacje. 
14 Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, pod red. E. Kryńskiej [i in.], Łódź 2013, str. 

192. 
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zorganizować proces szkolenia na terenie województwa podkarpackiego. Nie zawsze 

obejmuje to walidację i certyfikację, które to mogą być przeprowadzone w ośrodkach poza 

granicami województwa. W tym kontekście warto także zwrócić uwagę na fakt, że istnieją 

szkolenia, które odbywają się zdalnie oraz takie, gdzie proces walidacji i certyfikacji również 

dobywa się on-line i/lub pocztą tradycyjną. Warto wskazać także na fakt, że o ile pewne 

szkolenia i kwalifikacje są oferowane na terenie województwa, o tyle nie oznacza to, że każdy 

z mieszkańców ma do nich równy dostęp. Województwo posiada bowiem rejony o bardzo 

niskiej dostępności transportowej. Jak pokazują przeprowadzone badania, Podkarpackie ma 

także najniższy wskaźnik efektywności sieci wśród województw Polski Wschodniej. W najgorszej 

sytuacji są powiaty leski i bieszczadzki (gdzie wymagany czas jest wyższy niż 150 min.) oraz 

powiat lubaczowski (120 min.). W zasięgu co najwyżej 60 minutowego dojazdu do Rzeszowa 

znajduje się 60% mieszkańców województwa oraz – co ważne dla rozwoju gospodarczego - 

nieco powyżej 60% firm. Na rozbieżności w tym zakresie bezpośrednio wpływa 

niezadowalająca jakość systemu transportowego funkcjonującego w regionie15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Mapa 1. Dostępność transportowa miast województwa 

podkarpackiego 

Źródło: Ekspertyza IGiPZ PAN dla Departamentu Strategii 

i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego 
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Sytuacja taka przekłada się wprost na dostęp mieszkańców niektórych podregionów 

województwa do określonych kwalifikacji. Zazwyczaj szkolenia je obejmujące oferowane 

są w głównych miastach: Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg czy Jasło i Krosno. Im dalej od tych 

ośrodków, tym dostępność w sensie terytorialnym jest niższa i dotyczy każdego mieszkańca 

bez względu na wiek czy sytuację zawodową. Niemniej jednak dostępność transportowa 

przekłada się na koszty, jakie należałoby ponieść w związku z uczestnictwem w kursie, czy 

nawet samej procedurze walidacji i certyfikacji. Koszty dotarcia do odpowiedniego miasta 

(lub nawet dalej – do stolic innych województw czy też kraju o ile wymaga tego procedura 

walidacji) mogą stawiać dodatkowe bariery dostępności mieszkańców do określonych 

kwalifikacji. Siłą rzeczy, dotyczy to tych osób, dla których koszt przejazdu (transportem 

publicznym czy też własnym) stanowi poważną pozycję w miesięcznym budżecie. Są to 

między innymi osoby przekraczające 50 rok życia lub posiadające niskie kwalifikacje.  

Najważniejszy jest jednak sam koszt poszczególnych szkoleń, czyli łączna opłata za proces 

edukacji, walidacji i certyfikacji. W przypadku szkoleń uregulowanych – kwalifikacji 

oferowanych przez władze publiczne, samorządy zawodowe lub akredytowane podmioty 

sytuacja przedstawia się pozytywnie. W przypadku większości kwalifikacji – koszt szkolenia, 

walidacji i certyfikacji nie jest wysoki, a dodatkowo mocą rozmaitych rozporządzeń nie może 

on przekroczyć określnego poziomu (np. procentu średniego wynagrodzenia w kraju). Nie 

dotyczy to jednak szkoleń wysokospecjalistycznych, a przez to kosztochłonnych. Do tego 

zaliczają się np. niektóre uprawnienia energetyczne, spawalnicze czy wąskie specjalizacje do 

kierowania maszynami lub obsługi złożonych instalacji. W tym przypadku, koszt nabycia 

kwalifikacji może przekraczać nie tylko możliwości osób zarabiających średnią krajową 

pensję, a do tych zaliczają się w znacznej mierze osoby po 50 roku życia, czy posiadające 

niskie kwalifikacje. Tutaj też dochodzą bariery dostępności innego rodzaju. Można do nich 

zaliczyć fakt, że do bardziej wyspecjalizowanych szkoleń mogą przystąpić osoby, które 

posiadają wyższe wykształcenie i/lub określony poziom doświadczenia zawodowego 

(najczęściej mierzony liczbą lat pracy lub minimalnym portfolio – ilością/jakością wykonanych 

prac). To z kolei stanowi kolejną przeszkodę dla osób przekraczających 50 rok życia, gdzie 

odsetek osób z wyższym wykształceniem jest niższy niż w przypadku pozostałych grup. 

Zazwyczaj te osoby mają też mniejsze szanse na zdobycie wymaganego poziomu 

doświadczenia zawodowego.  Z kolei osoby o niskich kwalifikacjach, przez brak 

wymaganego wykształcenia, mają w zupełności zamkniętą drogę do szkoleń wysoko 

wyspecjalizowanych.  

Inną charakterystyką rynku szkoleń analizowaną w ramach ewaluacji była jego wielkość 

mierzona liczbą podmiotów szkolących oraz wolumenem przepływów finansowych. 

W przypadku obu cech konieczne jest posłużenie się kolejnymi przybliżeniami wartości. Nie 
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istnieją bowiem dane pozwalające na jednoznaczne wskazanie liczby podmiotów faktycznie 

dostarczających usługi szkoleniowe. Z kolei określenie wartości przepływów finansowanych 

wymagałoby analizy obrotów każdego z takich podmiotów. Istnieją jednak zewnętrzne 

rejestry i zbiory danych pozwalające na określenie rzędów wielkości. 

W przypadku liczby podmiotów punktem wyjścia w badaniu był rejestr instytucji 

szkoleniowych prowadzony przez MRPiPS na podstawie danych przekazywanych przez WUP. 

Z wielu przyczyn rejestr ten nie jest miarodajny dla określenia liczby podmiotów tworzących 

rynek szkoleń w każdym z województw. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że o wpisie 

do rejestru decyduje wola samego podmiotu. Rejestry te nie są także całościowo 

weryfikowane, więc istnieje także ryzyko, że są w nich podmioty, które nie funkcjonują. 

Ponadto rejestry te obejmują także podmioty, dla których działalność szkoleniowa nie jest 

pierwszoplanowa. Zdarzają się bowiem takie instytucje, które prowadząc inny rodzaj 

działalności gospodarczej oferują możliwość przeprowadzenia związanego z nim szkolenia 

np. prywatne praktyki lekarskie, gdzie można odbyć szkolenie z zakresu pomocy 

przedmedycznej lub kosmetyki; zakłady fryzjerskie szkolące fryzjerów itd. Oczywistym jest, że 

podmioty, które są wpisane do rejestru MRPIPS, a faktycznie nie działają lub de facto nie są 

podmiotami szkoleniowymi, nie tworzą rynku szkoleń. Zatem konieczne jest ich 

nieuwzględnianie. Z drugiej strony istnieją także podmioty szkoleniowe tworzące rynek, które 

nie są ujęte w rejestrach MRPiPS. Te z kolei należy uwzględnić w analizie rynku. Ponieważ na 

potrzeby ewaluacji starano się dotrzeć do jak największej liczby podmiotów szkoleniowych 

i poddać analizie ich oferty, to można wskazać margines błędu jakim obarczone są rejestry 

MRPiPS. Zgodnie z nimi w województwie podkarpackim funkcjonują 554 podmioty oferujące 

szkolenia. Informacje udostępniane przez każdy z tych podmiotów oraz informacje dostępne 

w rejestrach KRS lub CEIDG zostały zgromadzone przez zespół badawczy (na potrzeby analizy 

tego, jakie szkolenia są oferowane, czy odpowiadają one kwalifikacjom, jaki jest ich czas 

trwania, koszt itd.). Dane te zostały następnie uzupełnione dzięki informacjom udostępnionym 

przez: 

 Polskie Centrum Akredytacji, 

 KOWEZiU, 

 SIO, 

 Dane rejestrowe podmiotów gospodarczych będące w posiadaniu Wykonawców, 

 Rejestry powstałe poprzez wyszukiwanie internetowe16. 

                                                      

 

16 Za pomocą kombinacji słów kluczowych: szkolenia/a podkarpacie/podkarpackie, certyfikat, egzamin zawodowy, uprawnienia, 

Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok, Jasło, Łańcut, Przeworsk, Ropczyce, Nisko, 
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W konsekwencji stworzono listę 473 podmiotów działających na terenie Podkarpacia. 

Oznacza to, że jest to 14,6 punktów procentowych mniej niż w rejestrach MRPiPS. 

Na podstawie reguły ceteris paribus nauk ekonomicznych (wraz z jej podstawą teoretyczną 

pośredniego mierzenia zjawisk i procesów) przyjęto, że poziom ten jest zbliżony do poziomu 

w pozostałych województwach kraju. W konsekwencji otrzymano następujące szacunkowe 

liczebności instytucji szkoleniowych w poszczególnych województwach: 

Tabela 2. Liczba podmiotów szkolących w poszczególnych województwach 

Region 
Szacowana liczebność 

instytucji szkoleniowych 

woj. mazowieckie 1443 

woj. śląskie 1084 

woj. wielkopolskie 845 

woj. małopolskie 721 

woj. dolnośląskie 707 

woj. lubelskie 575 

woj. pomorskie 568 

woj. łódzkie 536 

woj. kujawsko-pomorskie 532 

woj. zachodniopomorskie 482 

woj. podkarpackie 473 

woj. warmińsko-mazurskie 382 

woj. opolskie 364 

woj. świętokrzyskie 299 

woj. lubuskie 295 

woj. podlaskie 295 

Źródło: obliczenia własne. 

Średnio w województwach w kraju działa około 600 podmiotów oferujących szkolenia dla 

osób dorosłych. Pamiętając o wszystkich ograniczeniach przyjętego sposobu pomiaru 

oznacza to, że pod tym względem województwo podkarpackie plasuje się poniżej średniej 

krajowej.  

Inną analizowaną cechą wielkości rynku jest wolumen przepływów finansowych. W tym 

przypadku do jego charakterystyki niezbędne jest oszacowanie ile osób w skali roku korzysta 

z określonych usług – w tym przypadku szkoleniowych – oraz jakie ponosi z tego tytułu koszty. 

Podobnie jak w przypadku wielkości rynku, także i tutaj można te cechy jedynie szacować, 

                                                                                                                                                                      

 

Leżajsk oraz nazwy certyfikatów/kwalifikacji/zawodów wskazanych w badaniu ilościowym i jakościowym przeprowadzonym na 

potrzeby ewaluacji.  
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niemniej dostępne są dobre jakościowo źródła danych. Do oszacowania liczby osób 

dorosłych, które w danym roku korzystają z oferty szkoleń zawodowych posłużono się danymi 

Diagnozy Społecznej za 2015 r. W ramach tego badania respondentom zadano pytanie o to 

czy w przeciągu roku uczestniczyli w kursach/szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje 

zawodowe. Okazuje się, że na Podkarpaciu twierdząco odpowiedziało 8,2% badanych. 

W kraju ten odsetek to 9,2%. Wyniki te zbieżne są z podobnymi badaniami prowadzonymi 

przez OECD w roku 2015. Tam wskaźnik uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym 

wyniósł niespełna 10%17. Odnosząc te wartości do liczby osób w wieku produkcyjnym, można 

szacować, że na terenie województwa około 110 000 osób uczestniczyło w 2015 roku 

w kursach/szkoleniach zawodowych dla dorosłych18.  

Tabela 3. Uczestnictwo dorosłych w kształceniu zawodowym (2015 r.) 

Województwo 

Odsetek 

uczestnictwa 

w kursach 

zawodowych dla 

dorosłych 

Liczba osób w wieku 

produkcyjnym 

Szacowana liczba 

uczestniczących 

w kształceniu 

ustawicznym 

woj. warmińsko-mazurskie 4,0% 917 403 36 696 

woj. podlaskie 7,4% 750 360 55 887 

woj. kujawsko-pomorskie 7,5% 1 309 091 98 559 

woj. świętokrzyskie 7,6% 780 879 59 281 

woj. łódzkie 7,6% 1 530 471 116 572 

woj. wielkopolskie 8,1% 2 175 703 177 231 

woj. podkarpackie 8,2% 1 345 402 110 184 

woj. lubelskie 9,1% 1 328 014 121 030 

woj. opolskie 9,5% 635 551 60 529 

woj. małopolskie 9,9% 2 106 080 207 880 

woj. zachodniopomorskie 10,1% 1 079 511 109 195 

woj. dolnośląskie 10,4% 1 823 505 189 923 

woj. lubuskie 11,5% 642 638 74 077 

woj. pomorskie 11,7% 1 436 214 168 019 

woj. mazowieckie 11,8% 3 282 698 387 955 

woj. śląskie 12,2% 2 858 648 349 518 

POLSKA 9,2% 24 002 168 2 322 533 

Źródło: obliczenia własne. 

                                                      

 

17 Standardowy wskaźnik uczestnictwa (SPR); Źródło: OECD Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle innych krajów – na podstawie 

badania TRAL, 2005, źródło: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/nowe/PolskanatleTRAL.pdf [dostęp: 29.01.2017] 
18 W 2015 roku osób wieku produkcyjnym na terenie województwa było 1 345 402; Źródło: GUS, Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/nowe/PolskanatleTRAL.pdf
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Z analizy ofert szkoleniowych wiadomo z kolei, ze średni koszt kursu zawodowego 

(kończącego się uzyskaniem kwalifikacji) to 1014 zł. Jeżeli każda ze szkolących się w skali roku 

osób poniosła takie średnie koszty doskonalenia, to wielkość rynku w skali roku można 

szacować na 111 540 000 zł. Trudno jednak tą wartość odnieść do innych województw 

ze względu na brak danych o średnich cenach kursów w poszczególnych województwach.  

Pieniądze te wydawane są na uzyskanie szerokiego wachlarza kwalifikacji. Przeprowadzona 

analiza wskazuje, że na Podkarpaciu dostępne są niemalże wszystkie spośród 155 kwalifikacji 

nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz 

publicznych i samorządów zawodowych19 oraz 254 kwalifikacje rynkowe. W przypadku tych 

pierwszych przeszło 1/3 stanowią uprawnienia do wykonywania określonego zawodu 

np. murarzy, cieśli, fryzjerów itd. Pozostałe kwalifikacje to przede wszystkim specjalistyczne 

uprawnienia do wykonywania określonych czynności zawodowych np. wykonywania 

połączeń nierozłącznych, napełniania zbiorników ciśnieniowych itd. Z kolei w przypadku 

kwalifikacji rynkowych można mówić o znacznie większej koncentracji tematycznej: 

Tabela 4. Kwalifikacje rynkowe dostępne na rynku podkarpackim. 

Kwalifikacje w zakresie: 
Liczba dostępnych 

certyfikatów: 

prawa, podatków i składek 32 

energetyki 23 

transportu i logistyki 18 

transportu kolejowego 16 

spawania 14 

obsługi dźwigów, wyciągarek i suwnic 13 

sprzedaży 9 

gastronomii 8 

zarządzania przedsiębiorstwem 8 

logistyki i magazynowania 7 

obsługi programów kadrowo-płacowych 6 

rachunkowości 6 

audytu i kontroli 6 

kierowania zespołem 5 

komputerowe 5 

programistyczne 5 

pomiarów 5 

systemów zarządzania jakością 5 

                                                      

 

19 W załączniku do raportu: Katalog kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz 

publicznych i samorządów zawodowych, kwalifikacje niedostępne zostały wyróżnione kursywą. 
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wózków jezdniowych 5 

pozostałe kwalifikacje 35 

Źródło: badania własne. 

Szczegółową ofertę kwalifikacji rynkowych i uregulowanych zawarto w załącznikach 

do raportu. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że oferta tematyczna dostępnych na Podkarpaciu szkoleń 

nie odpowiada w pełni na zapotrzebowanie pracodawców. Sporadyczne braki 

zidentyfikowane zostały w grupie szkoleń międzybranżowych (łączących umiejętności 

z różnych dziedzin z wiedzą branżową), a także specjalistycznych szkoleń związanych 

z wykorzystywanymi w firmie rozwiązaniami software’owymi. Na takie deficyty zwracali 

uwagę głównie przedstawiciele firm zaliczających się do inteligentnych specjalizacji. Duże 

firmy z kapitałem zagranicznym, posiadające swoje filie na Podkarpaciu, deklarowały także 

korzystanie z usług instytucji szkoleniowych spoza województwa w przypadku szkoleń 

z kompetencji miękkich. Taka praktyka często jest związana z umowami zawieranymi 

na szczeblach centralnych pomiędzy firmami. Zapotrzebowanie pracodawców 

na pozaszkolne formy kształcenia zostało szerzej opisane w rozdziale 5.1.4. 

Biorąc pod uwagę powyższe podkarpacki rynek szkoleniowy należy ocenić jako 

zadowalająco otwarty, gdzie nie istnieją istotne bariery dostępowe. Nie są to także bariery, 

których nie można znieść dzięki interwencji RPO WP 2014-2020. Dotyczy to zarówno Działania 

9.5, jak i przedsięwzięć z zakresu transportu lub rozwoju e-usług. 

5.1.3. PROBLEMY PODKARPACKIEGO RYNKU PRACY  

Analiza przeprowadzonych badań pokazuje, że na podkarpackim rynku występują problemy 

ze znalezieniem pracownika na określone stanowisko pracy. Wśród pojawiających się 

powodów wskazywano na niedobory w niektórych branżach (np. budownictwo, opieka 

zdrowotna), które wiążą się często z masową emigracją wykwalifikowanych pracowników. 

Nawet w przypadku reemigracji, kandydaci nie chcą przystać na zaniżone, względem 

krajowych i zagranicznych standardów, stawki. Często wymienianym powodem trudności 

ze zrekrutowaniem odpowiedniego pracownika są wyższe stawki wynagrodzeń w niedaleko 

położonych miastach wojewódzkich, takich jak np. Kraków. W takiej sytuacji, część osób 

wybiera ościenne województwo jako miejsce pracy. 

Na rynek pracy mocno oddziałują także zmiany demograficzne, m.in. starzejące się 

społeczeństwo. Z kolei wyjazd młodych osób na studia często kończy się ich trwałą 

przeprowadzką do większych miast. Część respondentów prognozowała również masowy 
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odpływ kobiet z rynku pracy, jako rezultat programu rządowego 500+. Jak prognozują, 

sytuacja ta będzie dotykała przede wszystkim kobiet o niskich kwalifikacjach.  

Problem ze znalezieniem pracownika może się naturalnie wiązać z rzadkimi umiejętnościami 

i kwalifikacjami. Pracodawcy zmuszeni są wówczas rekrutować kandydatów również spoza 

województwa podkarpackiego. Istotną barierą jest natomiast konieczność zmiany miejsca 

zamieszkania, na którą wielu potencjalnych pracowników nie chce się zgodzić. Niedobór 

wykwalifikowanych kadr skutkuje rosnącą konkurencją w walce o pracownika. Pracodawcy 

zmuszeni są oferować coraz lepsze warunki swoim kandydatom.  

Na przeszkodę natrafiają firmy chcące zatrudnić osoby niepełnosprawne – część 

respondentów wskazywała, że rynek jest już pod tym kątem zagospodarowany, pozostają 

jedynie osoby ze zbyt poważnymi schorzeniami, by mogły być zatrudnione w danym 

zawodzie. 

W trakcie ostatnich 12 miesięcy, pomimo prowadzonej rekrutacji, wakat na oferowanym 

stanowisku miał miejsce u 27,8% pracodawców. Najczęściej był on spowodowany brakiem 

odpowiedzi na ofertę pracy (40,8%), a także niespełnianiem oczekiwań pracodawcy przez 

kandydatów (40,4%).  

Oczekiwania pracodawców, które uniemożliwiały zatrudnienie nowego pracownika, wiązały 

się przede wszystkim z brakiem określonych umiejętności u kandydata (46%) oraz 

z nieposiadaniem wymaganych kwalifikacji, uprawnień (38%). Wśród wymienianych braków 

kwalifikacyjnych, poza kierunkowym wykształceniem pojawiły się: umiejętności obsługi 

programów konstrukcyjnych, uprawnienia do obsługi walca, pompy do betonu, uprawnienia 

konserwacyjne, uprawnienia elektryka, a także uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą 

w branży edukacyjnej. Wskazywano także na problemy ze znalezieniem osób 

do wykonywania pracy cieśli, murarza, tynkarza, kominiarza, traktorzysty i mechanika. 

Podobną sytuację zdiagnozowano także w przypadku znalezienia pracownika o niskich 

kwalifikacjach ze znajomością języka obcego (angielski, niemiecki). Pracodawcy 

podkreślają, że potrzebna jest w tym przypadku znajomość języka na poziomie 

komunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem języka technicznego. 

Pracodawcy (szczególnie działający w ramach inteligentnych specjalizacji) sygnalizowali 

także braki w pozyskiwaniu pracowników ze specjalistycznymi umiejętnościami 

i kwalifikacjami. Przykładem mogą być tutaj kompetencje jednej dziedziny połączone 

z wiedzą branżową (np. informatyk specjalizujący się w systemach bankowych, kompetencje 

związane z wiedzą marketingową, zarządzaniem zespołem, połączone z wykształceniem 

leśnym). 



 

 

 | 46 

Wykres 6. Problemy ze znalezieniem pracownika. 

 

Zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych wybrzmiewał problem znalezienia 

pracownika z odpowiednim doświadczeniem. Jak podkreślali pracodawcy, nie brakuje 

kandydatów z uprawnieniami spawacza bądź ślusarza, wątpliwość wzbudza jednak bardzo 

małe bądź żadne doświadczenie zawodowe aplikujących. Pracodawcy podkreślają, że brak 

posiadania konkretnych uprawnień można nadrobić w stosunkowo szybki sposób poprzez 

przejście konkretnego szkolenia i zdanie egzaminu, najważniejsza jest zatem umiejętność 

wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, co często wiąże się właśnie z doświadczeniem. 

Bo nie zawsze to idzie w parze [aut. doświadczenie i kwalifikacje]. Czasami ma ktoś tylko papier 

i… [śmiech]. A jednak doświadczenie swoje robi. Moderator: czyli rozumiem, że kwestie 

praktyczne, wykorzystanie wiedzy? Tak, bardziej. Te umiejętności, a nie tylko uzyskanie 

kwalifikacji. [TDI, pracodawca, branża I] 

 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, problemy zatrudnieniowe podkarpackiego 

rynku pracy wiążą się przede wszystkim z niską konkurencyjnością płacową województwa 

na tle innych, a co za tym idzie – masową emigracją wykwalifikowanych pracowników. 
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Istotnym problemem dla małych, średnich i dużych firm okazuje się być także niewielkie 

doświadczenie zawodowe kandydatów starających się o pracę. Warto zwrócić przy tym 

uwagę na silnie zakorzenione przekonania pracodawców, że dobry pracownik to 

doświadczony pracownik. Posiadanie nawet rozpoznawanych i uznanych w branży 

kwalifikacji, które poświadczają posiadanie konkretnych umiejętności osoby ubiegającej się 

o stanowisko pracy, zdaje się być niewystarczające dla wielu zatrudniających. Warto, aby 

działania informacyjno – promocyjne związane z uruchomieniem interwencji, nakierowane 

zostały także na uświadomienie pracodawców odnośnie faktu, że posiadanie kwalifikacji 

potwierdza posiadanie konkretnej kompetencji i wykorzystanie umiejętności w praktyce. 

Problemem okazuje się być także pozyskanie pracowników o wysokich, specjalistycznych dla 

danej branży kwalifikacjach. Poszukiwani są pracownicy posiadający kwalifikacje 

międzybranżowe, których zdobycie ze względu na niski popyt, nie jest oferowane przez 

podkarpackie instytucje szkoleniowe. 

5.1.4. ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCÓW NA POZASZKOLNE FORMY 

KSZTAŁCENIA 

Dostępność tematyczna szkoleń na terenie województwa podkarpackiego była oceniana 

różnie, przede wszystkim w zależności od profilu działalności firmy reprezentowanej przez 

respondenta oraz jej wielkości. Rynek lokalny zdaje się zaspokajać potrzeby szkoleniowe 

w zakresie kwalifikacji zawodowych związanych m.in. z branżą energetyczną, obsługą 

maszyn, spawalnictwem. Szkolenia te, organizowane przez instytucje takie jak Centrum 

Kształcenia Praktycznego lub Zespół Doskonalenia Zawodowego, kończą się zdobyciem 

konkretnego zawodu lub niezbędnych kwalifikacji. Oprócz zawodów technicznych, bogata 

oferta dotyczy także opieki medycznej, w szczególności szkoleń podyplomowych dla 

pielęgniarek. Duża podaż występuje również na rynku szkoleń związanych z administracją, 

BHP, prawem pracy, a także w zakresie kadrowo-płacowym i finansowym. Dostępne są także 

kursy z dziedziny sprzedaży i obsługi. 

Zróżnicowanie potrzeb poszczególnych firm można zaobserwować w zakresie szkoleń 

dotyczących kompetencji miękkich i menadżerskich. Część respondentów wskazywała, że 

rynek podkarpacki jest pod tym względem niewystarczający, więc w celu dokształcenia 

swoich pracowników sięgają do oferty sprawdzonych instytucji szkoleniowych 

zlokalizowanych w innych miastach Polski.  

Braki występują również w mocno wyspecjalizowanych branżach. Warto tutaj podkreślić, że 

pracownicy firm zaliczających się do RIS3 często wskazywali na brak odpowiedniej, zgodnej 

z ich zapotrzebowaniem, oferty szkoleniowej na podkarpackim rynku. Obsługa 
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specjalistycznego oprogramowania (w branży IT) bądź nowych modułów wykorzystywanych 

w firmie rozwiązań software’owych (np. oprogramowanie CAD/CAM lub obsługa drukarek 

3D) wymaga sięgania po wsparcie firm projektujących dane oprogramowanie, bądź 

posiłkowania się instytucjami szkoleniowymi o zasięgu ogólnopolskim (mającymi swą siedzibę 

najczęściej w Warszawie). Często wykorzystywanym rozwiązaniem jest mentoring polegający 

na przekazywaniu wiedzy przez bardziej doświadczonych pracowników, bądź popularne – 

szczególnie w dużych organizacjach – szkolenie on the job training, polegające na szkoleniu 

pracownika na stanowisku pracy przez doświadczonego trenera. Rozróżnienia należy 

dokonać w grupie szkoleń z obszaru IT. Podstawowe kursy komputerowe, również z zakresu 

programowania, grafiki i technologii w komunikacji, mogą być z powodzeniem realizowane 

na poziomie województwa. Specjalistyczne firmy IT są jednak zmuszone do korzystania 

z oferty zewnętrznej (Microsoft, IBM). 

Niski popyt na pozyskanie wąsko wyspecjalizowanych kwalifikacji, a także koszty związane 

z kształceniem w miejscu pracy powodują, że takie formy doskonalenia dostępne są 

najczęściej dla dużych firm dysponujących zdecydowanie większym budżetem szkoleniowym 

aniżeli małe przedsiębiorstwa. 

Analizując zapotrzebowanie na doskonalenie zatrudnionych, warto zauważyć, że co drugi 

pracodawca w województwie podkarpackim planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy 

skierować swoich pracowników na szkolenia lub kursy podwyższające ich kwalifikacje (58,1%). 

Najczęściej wskazywaną formą doskonalenia były szkolenia i kursy doskonalące. 

Sporadycznie pojawiały się także studia podyplomowe.  
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Wykres 7. Plany dotyczące doskonalenia. 

 

Wysoki odsetek zapotrzebowania na szkolenia związane z edukacją wiąże się z wysokim, 

proporcjonalnym udziałem w próbie przedsiębiorstw i instytucji działających w branży  

P – edukacja. Planowane dokształcanie ma dotyczyć przede wszystkim doskonalenia 

przedmiotowego nauczycieli i podnoszenia przez nich kwalifikacji. Wśród planowanych 

szkoleń w ramach tej tematyki pojawiają się także kursy dotyczące pracy z dziećmi 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kwestii opiekuńczo-wychowawczych czy 

dotyczące obsługi sprzętów i programów wykorzystywanych w szkołach (tablice 

multimedialne, dzienniki elektroniczne). Niezależnie od branży, w jakiej działa firma, dużą 

popularnością w ciągu najbliższych 6 miesięcy będą cieszyć się szkolenia związane z prawem 

podatkowym (szczególnie dotyczące zmian w rozliczaniu podatku VAT) oraz innymi 

aspektami prawnymi związanymi ze zmianami w ustawach, które często regulują pracę 

organizacji (prawo pracy, prawo oświatowe, świadczenia socjalne). Przedsiębiorstwa 

z drugiego sektora gospodarki (przemysł i budownictwo) planują w dużej mierze 

doskonalenie swoich pracowników w zakresie zdobywania przez nich uprawnień do obsługi 

maszyn – wózków widłowych, jezdniowych, suwnic, operatorów CNC. Nieco rzadziej pojawia 

się także zapotrzebowanie na zdobycie uprawnień spawalniczych czy elektrycznych.  

W kontekście braków na rynku, ujawniła się potrzeba powstania firmy szkoleniowej, która 

może połączyć wewnętrzną wiedzę zakładu z umiejętnością wykonania na tej podstawie 

materiałów szkoleniowych dla mniej doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. 
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Pomimo deklaratywnej chęci nawiązania współpracy pomiędzy firmami a instytucjami 

szkoleniowymi (patrz rozdział 5.2.), wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa często stanowi 

istotny problem. Doświadczenia przedstawicieli instytucji szkoleniowych wskazują, że 

pracodawcy niechętnie udostępniają stanowisko pracy ze względu na czas i koszty jego 

zajętości, a także w związku z obawą uszkodzenia wartościowego sprzętu. Dobrym 

rozwiązaniem wydaje się z kolei zachęcenie instytucji szkoleniowych do konsultowania 

programu nauczania z pracodawcami. Takie praktyki są powszechne w przypadku dużych 

przedsiębiorstw, wysyłających grupy pracowników na przeszkolenie w ramach konkretnej 

kwalifikacji.  

Warto wspomnieć, że pracodawcy z reguły dobrze oceniają podkarpackie instytucje 

szkoleniowe, często jednak odnoszą się do kształcenia i zdobywania kwalifikacji w ramach 

kompetencji miękkich, a także kształcenia pracowników o niskich kwalifikacjach. 

Poszukiwania instytucji szkoleniowej, która może zapewnić doskonalenie w wąsko 

wyspecjalizowanym obszarze, obejmują zwykle terytorium całego kraju. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania należy prognozować wysokie 

zainteresowanie ofertą szkoleń na podkarpackim rynku. Poza doskonaleniem pracowników 

w zakresie kwalifikacji związanych z pracą w branży Edukacja, a także pomijając szkolenia 

związane z uaktualnieniem wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych 

(np. w finansach i księgowości), dużym zainteresowaniem będą cieszyły się kursy 

umożliwiające zdobycie uprawnień w zakresie montażu i obsługi maszyn.  

5.1.5. ZNAJOMOŚĆ RÓŻNYCH FORM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 

Zgodnie z wydanym 11 stycznia 2012 roku rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej20 kształcenie ustawiczne prowadzone może być w pięciu możliwych formach: 

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ); 

2) kurs umiejętności zawodowych (KUZ); 

3) kurs kompetencji ogólnych; 

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

                                                      

 

20 Dz. U. 2012 poz. 186. 
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Według danych Głównego Urzędu Statycznego21 w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach dla 

dorosłych zorganizowano 750 kursów, w których wzięło udział 20 100 osób. Kursy cieszą się 

zdecydowanie większą popularnością wśród mężczyzn – odsetek uczestniczących w nich 

kobiet stanowił jedynie 33,3%. Badania prowadzone przez KOWEZiU22 pokazują, że dyrektorzy 

szkół nie uruchamiają KKZ z powodu niskiego zainteresowania tą formą doskonalenia. Duża 

część słuchaczy rezygnuje z kursu w trakcie jego trwania i nie podchodzi do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje. Za główne powody rezygnacji podaje się zmianę sytuacji 

życiowej słuchacza oraz z trudności w łączeniu nauki z pracą zawodową. Częstym powodem 

rezygnacji jest także zbyt duża liczba godzin kursu. Inną formą kształcenia zawodowego są 

natomiast Kursy Umiejętności Zawodowych, prowadzone według programu nauczania 

obejmującego część podstawy programowej kształcenia w zawodach.  

Biorąc pod uwagę wysokość określonych wskaźników w ramach Działania 9.5 RPO WP 2014-

2020 (25 380 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie) 

należy zdiagnozować rozpoznawalność tych form kształcenia ustawicznego wśród 

podkarpackich pracodawców.  

Podkarpaccy pracodawcy deklarują znajomość KKZ jako formy doskonalenia (61,1%). 

Ta forma podnoszenia kwalifikacji jest rozpoznawana także przez nieco ponad połowę 

badanych dużych firm (55,4%) oraz firm zaliczających się do RIS3 (55%).  

Osobom, które nie wykazały się spontaniczną znajomością KKZ przytoczona została definicja 

tej formy doskonalenia, a następnie wszystkich respondentów zapytano o zatrudnianie osób, 

które w ten sposób zdobywały uprawnienia. 16% osób potwierdziło, że zatrudnia w swojej 

firmie osoby, które w ten sposób zdobywają kwalifikację. Warto zwrócić uwagę 

na zdecydowanie wyższy udział takich firm wśród badanych dużych przedsiębiorstw (27,7%) 

oraz wśród przedsiębiorstw zaliczających się do RIS3 (20%).  

Warto jednak zauważyć, że odpowiedzi respondentów na pytania postawione w trakcie 

realizacji wywiadów jakościowych pozwalają założyć, że KKZ nie są powszechnie znane 

respondentom, jako forma doskonalenia zawodowego. Termin kursy kwalifikacyjne przywodzi 

na myśl różnego rodzaju kursy i szkolenia pozwalające na zdobycie kwalifikacji, niekoniecznie 

w myśl rozumienia definicji zgodnej z Ustawą23. W związku z tym, wskazany na poniższych 

wykresach odsetek osób deklarujących znajomość tej formy kształcenia, a także zatrudnienie 

                                                      

 

21 Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Główny Urząd Statystyczny. 
22 A. Pfeiffer, Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 2013-2015, KOWEZiU 2015, s. 93. 
23 Dz. U. 2012 poz. 186. 
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w swojej firmie osób, które ukończyły KKZ może być zawyżony przez szerokie rozumienie tego 

terminu.  

Wykres 8. Rozpoznawalność Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.  

 

Osoby deklarujące zatrudnienie w swojej firmie pracowników, którzy ukończyli KKZ zostali 

poproszeni o ocenę ich przygotowania do wykonywanej pracy w wyniku ukończonego kursu. 

Trzy czwarte pracodawców dobrze oceniło kompetencje swoich pracowników 

(zagregowane odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” oraz „raczej dobrze”: 75,2%). Podobna 

sytuacja miała miejsce w przypadku dużych firm, gdzie pozytywnej oceny udzieliło 16 na 18 

odpowiadających oraz w przypadku firm zaliczających się do RIS3 - 10 na 12 

odpowiadających. Warto zwrócić uwagę na to, że KKZ częściej rozpoznawane są przez 

pracodawców działających w drugim sektorze gospodarki (przemysł i budownictwo). 

Związane jest to z zatrudnianiem przez nich dużej liczby pracowników z konkretnymi 

uprawnieniami. Zdany egzamin zawodowy jest dla pracodawców wystarczającym 

wyznacznikiem kompetencji pracownika. Forma przygotowania do egzaminu odgrywa 

drugorzędną rolę. Również analiza wywiadów jakościowych pokazuje, że pracodawcy, którzy 

słyszeli o KKZ wysoko oceniają ten sposób przygotowania pracowników. Zwracają jednak 
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uwagę na to, że samo ukończenie kursu nie jest niezbędne, jednak niewystarczające do 

podjęcia pracy w ich firmie. Najważniejszym elementem, na który zwraca się uwagę 

zatrudniając nowych pracowników jest doświadczenie lub umiejętność wykorzystania 

zdobytej wiedzy w praktyce. 

Wykres 9. Ocena przygotowania pracowników w wyniku ukończonego KKZ. 

 

Spontaniczną znajomość kolejnej formy doskonalenia - KUZ - wykazało 42,1% badanych 

(38,5% respondentów dużych firm oraz 40% firm zaliczających się do RIS3). Jedynie 6,7% osób 

zatrudnia w swojej firmie osoby, które ukończyły KUZ. Podobnie sytuacja wygląda 

w przypadku dużych firm (9,2% osób zatrudnia osoby po KUZ), nieco większy odsetek 

natomiast wystąpił w przypadku firm zaliczających się do RIS3 (13,3%). 

Także w przypadku KUZ pojawia się problem ze zrozumieniem tego terminu przez 

respondentów. W czasie realizacji badania jakościowego okazało się, że żaden 

z pracodawców nie słyszał wcześniej o takiej formie kształcenia. Warto mieć zatem 

na uwadze, że wyniki deklarowanej znajomości KUZ i zatrudniania pracowników, którzy 

ukończyli tę formę kształcenia, mogą być zawyżone.  
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Wykres 10. Rozpoznawalność Kursów Umiejętności Zawodowych. 

 

Osoby deklarujące zatrudnienie w swojej firmie pracowników, którzy ukończyli KUZ zostali 

poproszeni o ocenę ich przygotowania do wykonywanej pracy w wyniku ukończonego kursu. 

Zdecydowana większość respondentów dobrze oceniła kompetencje swoich pracowników 

(zagregowane odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” oraz „raczej dobrze”: 88,5%). Podobna 

sytuacja miała miejsce w przypadku dużych firm, gdzie pozytywnej oceny udzieliło 4 na 6 

odpowiadających oraz w przypadku firm zaliczających się do RIS3 - 7 na 8 

odpowiadających. Negatywna ocena uzasadniana była niewystarczającym 

przygotowaniem pracownika do wykonywanej pracy.  
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Wykres 11. Ocena przygotowania pracowników w wyniku ukończonego KUZ. 

 

Badani pracodawcy działający w drugim sektorze gospodarki (przemysł i budownictwo) 

deklarowali zainteresowanie KKZ i KUZ. Mogłaby to być dla nich alternatywa dla innych form 

szkoleniowych, na które kierują swoich pracowników w celu zdobycia odpowiednich 

kwalifikacji przez swoich pracowników. Podstawową zidentyfikowaną barierą jest niska 

wiedza pracodawców na temat możliwości, jakie niosą za sobą KKZ i KUZ. Jako słabo 

rozpoznawalne formy doskonalenia zawodowego, nie są one postrzegane jako 

równoznaczne formy zdobycia potrzebnych kwalifikacji. 

Warto podkreślić, że mniej znane pracodawcom KUZ mogą stanowić lepsze rozwiązanie niż 

trwające nawet rok KKZ. Potrzeby związane z nabyciem konkretnych umiejętności przez 

zatrudnionych pracowników bardzo często mają wymiar doraźny, związany z pozyskaniem 

konkretnego zlecenia przez pracodawcę (np. w skutek wygranego przetargu).  

Firma robi ocieplenia budynków i ona by chciała, żeby nauczyć kilka czy kilkanaście osób ale 

tylko ocieplania budynków. Taki program nie przewiduje tylko ocieplania budynków, tylko wiele 

innych. KKZ, który robi rok czasu nie jest podporządkowany temu pracodawcy, który ociepla te 

budynki. [Centrum Kształcenia Praktycznego] 

 

Moim zdaniem te kwalifikacyjne kursy zawodowe, a więc te ok. 1000-godzinne, są bardzo 

niepopularne zwłaszcza dla pracodawców, bo oni chcą szkolić szybko i skutecznie. To jest dla 

nich stanowczo zbyt długo i moim zdaniem jest to wielki niewypał. W szkole uczniowie się uczą, 

no więc niech się uczą, a w takich kursach to nie o to chodzi. Kursy umiejętności zawodowych 

natomiast jak najbardziej. Tu można byłoby powiedzieć, że w dzisiejszej dobie te kursy o wąskich 

specjalizacjach są cenione przez pracodawców (kursy kwalifikacyjne to jest bardzo szeroki 

zakres). Pracodawca chce mieć pracownika dobrze wyszkolonego, ale w danym zakresie, np. 

do obsługi koparko-ładowarki. [ZDZ Przemyśl] 

 

Pomimo uznania KUZ za atrakcyjniejszą formę doskonalenia zawodowego problem pojawia 

się w przypadku ich dostępności na rynku usług szkoleniowych i braku wytycznych, co do 

formy ich organizacji. Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób realizowane powinny być kursy, jaki 

zakres materiału powinny obejmować, a także jak powinno być zaświadczane wzięcie 

w nich udziału. Istotne, aby instytucje szkoleniowe posiadały odpowiednią wiedzę z zakresu 
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organizacji kursów w ramach poszczególnych umiejętności. Bez wprowadzenia 

odpowiedniego doszczegółowienia na poziomie ustawodawczym, nie sposób będzie 

zachęcić pracodawców i osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji 

do korzystania z tej formy doskonalenia. 

Ograniczona powszechność wykorzystywania KKZ i KUZ wynika z przesłanek systemowych 

(zbyt mała ilość informacji dot. kształtu wsparcia, nieprecyzyjna formuła organizacji, 

szczególnie KUZ). Obecnie marginalnie korzysta się z tych form wsparcia. Przed 

doprecyzowaniem formuły wsparcia nie może być mowy o szerszym ich wykorzystaniu. 

Główne zmiany jakie powinny mieć miejsce w celu zwiększenia zainteresowania tą formą 

kształcenia powinny mieć charakter centralny i mieć miejsce na poziomie ustawodawczym 

(doprecyzowanie w Rozporządzeniu formy realizacji KUZ, dostosowanie KKZ do potrzeb 

potencjalnych uczestników). W tym celu rekomendowane byłoby przeprowadzenie badania 

typu User experience, w ramach którego zdiagnozowane zostałyby potrzeby osób 

potencjalnie zainteresowanych tymi formami kształcenia.  

Jeśli chodzi o Podkarpacie, zainteresowanie KKZ i KUZ można zwiększyć poprzez zastosowanie 

odpowiednich metod promocyjnych. Ważne, aby były dostosowane do grupy 

potencjalnych odbiorców (czyli przede wszystkim osób o niskich kwalifikacjach) pod 

względem kanału przepływu i treści. Treść materiałów promocyjnych powinna natomiast 

skupiać się na głównych zaletach ukończenia tych form szkoleniowych: 

ARGUMENTY ZACHĘCAJĄCE DO KORZYSTANIA Z: 

KKZ: 

 KKZ to nie tylko podniesienie kwalifikacji, 

ale i poszerzenie – zdobycie wyższego 

poziomu wykształcenia, bez 

konieczności ukończenia dodatkowej 

szkoły  

 możliwość awansu zawodowego 

 długość kształcenia przekłada się 

zdobyciem kompleksowej 

i usystematyzowanej wiedzy 

 jest dużym udogodnieniem dla osób 

z wykształceniem zawodowym – nie 

muszą one zaliczać przedmiotów 

ogólnych, uczą się przedmiotów ściśle 

zawodowych 

 czas realizacji kursów – zajęcia odbywają 

się popołudniami i weekendami, dzięki 

czemu można je połączyć z pracą 

zawodową.  

KUZ: 

 w porównaniu do KKZ, KUZ 

charakteryzuje się krótszym czasem 

trwania kursu  

 jest bardziej specjalistyczny  

 pracownik otrzymuje pełen zakres 

wiedzy z konkretnej dziedziny  

 nabyte umiejętności są uznawane przez 

system edukacji polskiej  

 ukończenie kilku KUZ pozwala 

na przystąpienie do egzaminu i zdobycie 

kwalifikacji. 
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5.1.6. ZAPOTRZEBOWANIE NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE WŚRÓD IMIGRANTÓW 

ZAROBKOWYCH 

Powszechnym zjawiskiem w kraju jest spadek zainteresowania edukacją zawodową  

i kształceniem zawodowym oraz niewielki odsetek osób dorosłych podnoszących swoje 

kompetencje. Ponadto, z roku na rok coraz silniej na regionalne rynki pracy oddziaływać 

będzie zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz odpływ pracowników w ramach migracji 

zarobkowych. Oznacza to, że zachodzi konieczność poszukiwania rąk do pracy poza 

granicami województw. Zjawisko to występuje także na terenach Podkarpacia, gdzie 

dodatkowo nakłada się szereg innych czynników bezpośrednio wpływających na rynek 

pracy i możliwość zaspokojenia potrzeb gospodarki przez odpowiednio przygotowanych 

pracowników. Pierwszym z nich jest położenie województwa, graniczącego ze Słowacją 

i Ukrainą. Słowacja jest członkiem UE i na zasadzie wolnego przepływu osób Słowacy bez 

większych przeszkód mogą poszukiwać pracy na terenie Podkarpacia. Także w przypadku 

Ukrainy ograniczenia te były sukcesywnie znoszone. Kilka lat temu dostęp do polskiego rynku 

pracy został zliberalizowany poprzez zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia. W 2006 roku, 

wprowadzono tzw. procedurę uproszczoną. Daje ona pracodawcom możliwość powierzenia 

pracy obywatelowi jednego z 6 państw spoza Unii Europejskiej, w tym Ukrainy. W 2009 r. 

dodatkowo uproszczono samą procedurę uzyskania zezwolenia na pracę. W konsekwencji 

tych zmian, między rokiem 2008 a 2013 liczba zezwoleń na pracę wzrosła w kraju z około 18 

do ponad 39 tysięcy, a liczba rejestrowanych oświadczeń ze 156 do około 235 tysięcy. 

Najnowsze dane z 2014 roku wskazują na dalszy zdecydowany wzrost zarówno w przypadku 

zezwoleń jak i oświadczeń. Około 50 proc. wydawanych zezwoleń i ponad 90 proc. 

rejestrowanych oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy24.  

Jak wskazują przeprowadzone badania, około jeden na dwunastu podkarpackich 

pracodawców zatrudnia w swojej firmie obcokrajowców (8,4%), przy czym w większości są to 

pracodawcy drugiego sektora gospodarki (przemysł i budownictwo). Wśród zatrudnianych 

obcokrajowców w zdecydowanej większości znajdują się imigranci z Ukrainy. Pracodawcy 

zatrudniający cudzoziemców - niezależnie od stanowiska, na którym są zatrudniani - z reguły 

dobrze oceniają ich kompetencje i nie wskazują u nich braków kwalifikacyjnych. 

                                                      

 

24 Zgodnie z danymi MRPiPS. 
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Wykres 12. Zatrudnienie obcokrajowców. 

 

Warto wspomnieć, że w świetle zmian jakie planuje się wprowadzić do ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 roku, regulującej pracę cudzoziemców w Polsce, odsetek napływających 

osób spoza krajów Unii Europejskiej może ulec zmniejszeniu. Od 1 kwietnia 2017 r. 25 ma wejść 

w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy26, która przede 

wszystkim zniesie zyskujące na popularności oświadczenia o zamiarze zatrudnienia 

pracowników, na rzecz dwóch typów zezwoleń – na pracę sezonową (przez okres 8 miesięcy) 

oraz krótkookresową (przez okres 6 miesięcy)27. Obecnie obywatele 6 krajów: Republiki 

Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 

mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy, polegającej na rejestracji 

w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy 

cudzoziemcowi, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę od wojewody (jedynie 

na okres 6 miesięcy). Dwa nowe typy zezwoleń wydawane będą przez starostę. 

Wprowadzenie takich zmian ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/36/UE28 oraz wynika z konieczności ograniczenia nadużyć (m.in. składanie 

fikcyjnych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowej przez rzekomych pracodawców 

                                                      

 

25 Informacje z wywiadu z wiceministrem Stanisławem Szwedem "Krótkoterminowe zatrudnianie obcokrajowców nie służy Polsce", 

Dziennik Gazeta Prawna, 28 grudnia 2016 r., [w:] https://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/wywiady-minister-elzbiety-

rafalskiej/art,8481,wywiad-z-wiceministrem-stanislawem-szwedem-krotkoterminowe-zatrudnianie-obcokrajowcow-nie-sluzy-polsce-

dziennik-gazeta-prawna-28.html. 
26 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm. 
27 Uzasadnienie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 21.10.2016, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. [w:] https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-

pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-i-niektorych-innych-ustaw/ - stan na 

09.01.2017. 
28 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzec ich w celu zatrudnienia w 

charakterze pracownika sezonowego. 

https://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/wywiady-minister-elzbiety-rafalskiej/art,8481,wywiad-z-wiceministrem-stanislawem-szwedem-krotkoterminowe-zatrudnianie-obcokrajowcow-nie-sluzy-polsce-dziennik-gazeta-prawna-28.html
https://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/wywiady-minister-elzbiety-rafalskiej/art,8481,wywiad-z-wiceministrem-stanislawem-szwedem-krotkoterminowe-zatrudnianie-obcokrajowcow-nie-sluzy-polsce-dziennik-gazeta-prawna-28.html
https://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/wywiady-minister-elzbiety-rafalskiej/art,8481,wywiad-z-wiceministrem-stanislawem-szwedem-krotkoterminowe-zatrudnianie-obcokrajowcow-nie-sluzy-polsce-dziennik-gazeta-prawna-28.html
https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-i-niektorych-innych-ustaw/
https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-i-niektorych-innych-ustaw/
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oraz w celu uzyskania prawa wjazdu i pobytu na terytorium Polski i UE przez cudzoziemców), 

wynikających z wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 6 wskazanych państw.  

Najistotniejsze dla pracodawców i cudzoziemców zmiany dotyczą wspomnianego 

wprowadzenia zezwoleń na prace sezonowe (w branżach: rolnictwo, ogrodnictwo oraz 

turystyka) i krótkoterminowe (prace, które nie zostaną objęte zezwoleniem na pracę 

sezonową). W stosunku do obywateli wskazanych krajów w przypadku sezonowego 

i krótkookresowego zezwolenia na pracę zostanie utrzymane zwolnienie z tzw. testu rynku 

pracy. Nowelizacja ustawy wprowadza kryterium minimalnego wynagrodzenia za pracę 

cudzoziemca, które ma ograniczyć sytuacje, gdy cudzoziemcy otrzymują bardzo niskie 

wynagrodzenie. Wprowadzony zostaje również obowiązek spełnienia standardów 

zakwaterowania cudzoziemca i konieczność informowania o zmianie jego miejsca 

zamieszkania, a także obowiązek objęcia pracownika ubezpieczeniem zdrowotnym. 

W projekcie ustawy pojawiają się również nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia 

na pracę. Większość wspomnianych elementów nowelizacji ustawy spowoduje większe 

skomplikowanie procedur związanych z zatrudnieniem obcokrajowców (m.in. Ukraińców), 

co może w przyszłości zniechęcać potencjalnych pracodawców do zatrudniania 

cudzoziemców. 

5.2. Rola pracodawców w funkcjonowaniu regionalnego systemu 

kształcenia ustawicznego 

Działania planowane w ramach RPO WP 2014-2020 powinny być traktowane jako inwestycja, 

która stworzyć ma podwaliny dla systemu, funkcjonującego docelowo na zasadach 

rynkowych. Wraz z zakończeniem obecnej perspektywy finansowej, dostępność środków 

ulegnie bowiem najpewniej drastycznemu ograniczeniu. Istotnym jest więc, aby rzeczone 

działania miały charakter komplementarny wobec inwestycji realizowanych ze środków 

prywatnych.  

Nieco ponad dwóch na pięciu pracodawców dostrzega możliwość udostępniania swoich 

zasobów do prowadzonych szkoleń i kursów. Najchętniej zaangażowaliby się 

w udostępnianie doświadczonych pracowników w roli trenerów (40,5%). Co trzeci badany 

dopuszcza udostępnienie infrastruktury (sali, infrastruktury potrzebnej do kształcenia 

praktycznego). 28,5% pracodawców zadeklarowało, że jest w stanie udzielić wsparcia 

w praktycznym przygotowaniu do zawodu poprzez organizację praktyk zawodowych, 

studenckich lub staży. 
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Wykres 13. Rola pracodawców w funkcjonowaniu regionalnego systemu kształcenia ustawicznego. 

 

Dążąc do maksymalnej skuteczności i efektywności wsparcia, powinniśmy zatem poszukiwać 

zróżnicowanych form synergii pomiędzy środkami publicznymi a zasobami prywatnymi, przy 

czym drugie z wymienionych obejmować powinny nie tyko środki finansowe. Zaangażowanie 

pracodawców w proces kształcenia może odbywać się bowiem również poprzez 

przekazywanie zasobów wiedzy i doświadczeń lub udostępnianie infrastruktury. Będzie to 

element o tyle istotny, że pozwoli na włączenie w proces kształcenia, technologii i rozwiązań 

sprawdzonych na rynku. 

5.3. Schematy wdrażania interwencji 

5.3.1. DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA 

POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Interwencja w ramach Działania 9.5 musi odpowiadać założeniom przyjętym 

w dokumentach strategicznych określających kierunki i zasady wydawania środków 

wspólnotowych. Oznacza to, że zarówno cele jak i przyjęte mechanizmy Działania 9.5 

powinny przyczyniać się do osiągnięcia tych efektów, które określono w drodze negocjacji 

Polski z Komisją Europejską i zasadą wydatkowania funduszy z EFSI . W obecnej perspektywie 

finansowej znacznie więcej możliwości i obowiązków uzyskały regiony – województwa – niż 

szczebel centralny. Nie oznacza to jednak, że samorządom wojewódzkim pozostawiono wiele 

swobody w kształtowaniu logiki interwencji.  

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa powodem podejmowania działań wspierających 

kształcenie zawodowe dorosłych poza formalnym systemem edukacji, jest brak spójności 

pomiędzy systemami kształcenia a potrzebami gospodarki. Obejmuje to wszystkie szczeble 
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edukacji, ale w największym stopniu dotyczy edukacji wyższej i edukacji zawodowej. 

Jak powszechnie wskazuje się w dokumentach strategicznych rożnego szczebla, 

niedopasowanie to wynika z wielu zjawisk społecznych. Z perspektywy Działania 9.5 

najważniejsze z nich to: 

 niski potencjał szkół zawodowych: zarówno infrastrukturalny jak i kadrowy oraz 

sieciowy odpowiadający za współpracę z otoczeniem społecznym, w tym 

z pracodawcami, 

 niska aktywność osób dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 

 niskie zaangażowanie pracodawców w rozwój kadr, oraz ogólnie – zachowawczy 

(nieinnowacyjny) model działalności biznesowej. 

Ponadto jak wskazano w RPO WP 2014-2020 oraz w raporcie z ewaluacji ex-ante 

w województwie podkarpackim uwzględnić należy także: 

 słabo rozwinięte poradnictwo zawodowe, 

 brak zróżnicowania oferty kształcenia zawodowego. 

Bariery te są specyficzne także dla wielu innych województw i samorządy każdego z nich 

musiały dostosować swoje rozwiązania, aby je zniwelować lub wbrew nim osiągnąć swoje 

oraz krajowe cele strategiczne. Interwencja funduszy wspólnotowych w kształcenie 

zawodowe osób dorosłych odbywa się w ramach Celu Tematycznego 10 określonego 

w Umowie Partnerstwa. Jego celem są „lepsze kompetencje kadr gospodarki”, co ma zostać 

osiągnięte między innymi poprzez „wzrost uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu 

i szkoleniu oraz poprawę jakości kształcenia osób dorosłych”. Oznacza to, że województwo 

podkarpackie, a także inne regiony realizujące analogiczne przedsięwzięcia do Działania 9.5, 

muszą dążyć do:  

 wzrostu uczestnictwa dorosłych w kształceniu zawodowym oraz 

 podniesienia jakości kształcenia zawodowego dorosłych. 

Należy podkreślić, że problem „dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy” pojawił się 

w politykach publicznych jeszcze w okresie przedakcesyjnym. Oznacza to, że pomimo wielu 

wysiłków i wydatkowania znacznych środków problem ten nie został jak dotąd 

satysfakcjonująco rozwiązany. Jest to jeden z argumentów przeciwko stosowaniu modelu 

podażowego w dotowaniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, powszechnego 

w perspektywie 2007-2013. Tezę ta podtrzymują wszystkie kluczowe ewaluacje ex-ante i ex-

post przeprowadzone na potrzeby programów centralnych i regionalnych. Częścią tego 

problemu jest kształcenie zawodowe osób dorosłych poza formalnym systemem edukacji 
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zawodowej. Poszczególne województwa starają się ten problem rozwiązać na kilka różnych 

sposobów.  

Interwencja analogiczna jak w Działaniu 9.5 odbywa się w ramach Celu Tematycznego 10 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie (CT 10) określonego dla Funduszy UE29 i szerzej 

opisanego w Umowie Partnerstwa. Przede wszystkim należy podkreślić, że Cel ten nie 

przesądza o logice interwencji i nie skutkuje automatycznie dotowaniem kursów kwalifikacji 

zawodowych dla osób dorosłych, ani też jakiejś szczególnej grupy odbiorców. W ramach 

CT 10 mają być realizowane „działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań 

rynku pracy i gospodarki”30. Znaczna część samorządów wojewódzkich utrzymała jednak 

logikę interwencji opartą o szkolenia i kursy dla dorosłych z wykorzystaniem modelu 

podażowego. Niemniej jednak, w kilku widać mniej lub bardziej ambitną próbę odejścia 

od tego rozwiązania. Należy jednak zauważyć, że wiele kluczowych rozstrzygnięć jeszcze nie 

zapadło, co powoduje także wstrzymanie konkursów pomimo, że obecna perspektywa 

budżetowa trwa już trzeci rok. Dla Działania 9.5 oznacza to jednak, ze jest bardzo mało 

wzorów, z których można by czerpać pomysły na organizację systemu wdrażania. W poniższej 

tabeli przedstawiono funkcjonujące obecnie modele rozwiązań dla interwencji w ramach CT 

10 w obszarze kształcenia zawodowego osób dorosłych. 

Tabela 5. Modele rozwiązań dla interwencji w ramach CT 10. 

 
Model Charakterystyka Przykładowe RPO 

1 
Klasyczny 

podażowy 

Najpowszechniej występujące rozwiązanie. 

Polega na finansowaniu szkoleń i kursów 

oferowanych przez różne podmioty. Instytucje 

te, po otrzymaniu dofinansowania, otwierają 

jeden lub kilka kursów darmowych dla 

uczestników. Zazwyczaj oczekuje się, aby kursy 

te spełniały co najmniej następujące cechy tj.: 

 przeprowadzana jest walidacja 

zgodnie z wewnętrznym systemem 

zapewniania jakości 

przeprowadzanych procesów,  

 wydany certyfikat zawiera opis 

efektów uczenia się, 

 wydany certyfikat jest rozpoznawalny 

RPO Województwa 

Mazowieckiego – 

Poddziałanie 10.3.4 

Kształcenie oraz 

doskonalenie zawodowe 

osób dorosłych. 

RPO Województwa 

Lubelskiego – Działanie 

12.4 Kształcenie 

zawodowe. 

RPO Województwa 

Łódzkiego – Działanie 11.2 

Kształcenie osób 

                                                      

 

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
30 Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020; Ministerstwo Rozwoju; Warszawa, grudzień 2015 rok 
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Model Charakterystyka Przykładowe RPO 

w danej branży. 

Dopuszcza się także finansowanie procesu 

potwierdzania kwalifikacji przez Instytucje 

Certyfikującą. W praktyce oznacza to pokrycie 

kosztów egzaminu i ewentualnych kosztów 

wydania odpowiedniego dokumentu 

potwierdzającego nabycie odpowiednich 

kwalifikacji (certyfikatu). Zdarza się także, że 

zakres merytoryczny kształcenia zawodowego 

jest ograniczany, jak np. w województwie 

łódzkim gdzie wskazano TIK i języki obce.  

Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 

miesięcy. Dofinansowanie zazwyczaj jest 

w wysokości 85% kosztów, zaś poziom 

wydatków w ramach cross-financingu nie 

może łącznie przekroczyć 10% wydatków 

projektu.  

dorosłych 

RPO Województwa 

Dolnośląskiego – Działanie 

10.3 Poprawa dostępności 

i wspieranie uczenia się 

przez całe życie. 

RPO Województwa 

Kujawsko-pomorskiego – 

Działanie 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku 

pracy. 

RPO Województwa 

Lubuskiego – Działanie 8.5 

Doskonalenie 

umiejętności 

zawodowych osób 

dorosłych. 

RPO Województwa 

Śląskiego – Działanie 11.3 

Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego 

do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie 

zawodowe osób 

dorosłych. 

RPO Województwa 

Warmińsko-mazurskiego – 

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój 

kompetencji 

i umiejętności 

zawodowych osób 

dorosłych. 

RPO Województwa 

Wielkopolskiego - 

Poddziałanie 8.3.2. 

Kształcenie zawodowe 

dorosłych 

 

2 
Podażowy 

z operatorem 

W tym modelu utrzymuje się podobne 

rozwiązania, zaś środki w ramach interwencji 

rozdysponowane są przez zewnętrznego 

operatora lub kilku operatorów. Jest to 

rozwiązanie mające zapewnić, że interwencja 

będzie bardziej elastyczna, dopasowująca się 

do specyficznych potrzeb określonych 

RPO Województwa 

Małopolskiego – 

Poddziałanie 10.2.4 

Kształcenie zawodowe 

osób dorosłych  
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Model Charakterystyka Przykładowe RPO 

podregionów lub określonej kategorii 

odbiorców. Operator/operatorzy powinni 

zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do 

jak najszerszego katalogu kursów oferowanych 

przez zróżnicowane typy podmiotów. 

Jednocześnie obowiązkowa ma być 

partycypacja osób biorących udział 

w projekcie w zakresie kosztów związanych 

z finansowaniem kursów i szkoleń oraz 

egzaminów potwierdzających nabycie 

kwalifikacji. Jak dotąd jednak, tylko jedno 

z województw podjęło się realizacji interwencji 

w takim modelu: nie został jeszcze wybrany 

operator, a co za tym idzie – nie uruchomiono 

jeszcze procedur konkursowych.  

3 

Mieszany 

z operatorem 

w oparciu o „bon 

edukacyjny” 

W modelu tym – tak jak w poprzednim – środki 

wydatkowane są przez operatora wyłonionego 

w konkursie. Różnica polega jednak 

na sposobie finansowania szkolenia 

zawodowego. W modelu podażowym to 

beneficjent decydował o tym, jakiego rodzaju 

kursy zostaną otwarte i na jakie uzyska 

od operatora dofinansowanie. Tutaj, to osoba 

zainteresowana ukończeniem KKZ, KUZ lub 

chcąca przejść proces walidacji i certyfikacji 

występuje o dofinasowanie tego procesu.  

RPO Województwa 

Podlaskiego – 

Poddziałanie 3.2.2 

Pozaszkolne formy 

kształcenia dorosłych 

4 

Mieszany 

z wyraźnym 

strategicznym 

ukierunkowaniem 

Jest to model wyraźnie różniący się 

od pozostałych. Odchodzi on od klasycznego 

współfinansowania KKZ, KUZ lub procesu 

certyfikacji stosowanego w obecnej 

i poprzednich perspektywach budżetowych. 

Wpisuje się jednak we wszystkie rozstrzygnięcia 

i ramy nadane przez wspólnotowe i krajowe 

dokumenty strategiczne.  

W jego ramach realizowane maja być projekty 

prowadzące do wzrostu poziomu kwalifikacji 

uczniów szkół zawodowych, w szczególności 

wpisujące się w realizację celów i porozumień 

na rzecz inteligentnych specjalizacji. Projekty 

realizowane muszą być w ścisłym partnerstwie 

z pracodawcami/przedsiębiorcami. Ma to 

prowadzić do poszerzenia oferty kształcenia 

ustawicznego w szkołach, a także zapewnić 

uczniom dostęp do współczesnych technologii 

i usług cyfrowych. Co więcej, projekty 

realizowane mają być w formule projektu 

zintegrowanego z działaniami 

infrastrukturalnymi. O dofinansowanie z EFS 

w ramach projektu zintegrowanego ubiegać 

RPO Województwa 

Pomorskiego – 

Podziałanie 3.3.1. Jakość 

edukacji zawodowej. 
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Model Charakterystyka Przykładowe RPO 

się będą mogli wyłącznie wnioskodawcy 

zidentyfikowani w ramach przedsięwzięć 

strategicznych. 

Z punktu widzenia rozstrzygnięć już podjętych w ramach RPO WP 2014-2020, do zastosowania 

możliwe są modele 1 – 3. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisami dokumentów 

strategicznych wyższego rzędu oraz wytycznych MR31 dofinansowane przedsięwzięcia muszą 

obejmować realizację kursów posiadających określone cechy: 

1. Muszą przebiegać zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w danej instytucji 

(poprzez system zapewniania jakości) lub wymogami do wykonywania określonej 

czynności zawodowej (prawnymi lub określonymi przez producenta sprzętu lub danej 

technologii, której szkolenie dotyczy). 

2. Muszą kończyć się procesem walidacji, czyli sprawdzeniem, czy uczestnik kursu 

faktycznie osiągnął zakładane efekty kształcenia. Najpowszechniejszą formą 

walidacji jest egzamin przeprowadzany przez uprawnionych do tego egzaminatorów, 

czyli osoby które także posiadają odpowiednią kwalifikację zawodową lub są 

wyznaczone przez producenta sprzętu lub dostawcę wykorzystywanej technologii.  

3. Muszą kończyć się wydaniem dokumentu, który potwierdza, że dana osoba 

z sukcesem ukończyła proces walidacji. Dokument ten także powinien zawierać 

dokładny opis efektów kształcenia przypisanych do danego kursu. 

Poza kursami możliwe jest także dofinansowanie samego procesu walidacji i certyfikacji, czyli 

pominiecie etapu szkolenia. Jest to rozwiązanie dedykowane tym osobom, które posiadają 

już odpowiednie umiejętności (zazwyczaj nabyte w toku pracy zawodowej), ale nie 

legitymują się odpowiednim certyfikatem. Proces walidacji i certyfikacji powinien odbywać 

się u akredytowanych instytucji – organizacji technicznych, samorządów zawodowych lub 

właściwych podmiotów publicznych (UDT, TDT, URE, Starosta etc.). Nic nie stoi jednak 

na przeszkodzie, aby proces certyfikacji przeprowadzany był u producentów 

specjalistycznego sprzętu, oprogramowania lub technologii. Wśród nich także bywają 

instytucje akredytowane (np. TuV Nord). Większość jednak posiada systemy zarządzania 

jakością szkolenia dla własnych produktów i usług, przeprowadza kompleksową walidację 

oraz wystawia certyfikaty jednoznacznie wskazujące na to, co potrafi osoba przechodząca 

                                                      

 

31 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa, 2 czerwca 2015 r. 
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u nich proces szkolenia. Finansowanie procesu szkolenia, walidacji i certyfikacji u takich 

podmiotów jest szczególnie istotne dla branż stanowiących inteligentne specjalizacje 

regionu. W nich funkcjonują bowiem także firmy, które poszukują wysoko wykwalifikowanych 

pracowników posiadających certyfikaty technologiczne lub uprawnienia, których zdobycie 

jest zazwyczaj kosztowne i czasochłonne.  

W kategorii działań obejmujących certyfikację i walidację (bez szkolenia), istotne miejsce 

zajmuje też podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcących zawodowo. Wynika to 

ze wskazanego wcześniej niskiego potencjału kadrowego szkół zawodowych. Jeżeli od „kadr 

gospodarki” oczekuje się wysokich umiejętności dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw, 

to oddziaływać należy także na osoby dostarczające wiedzy i umiejętności. Muszą one 

bowiem nadążać za rozwojem technologicznym, a także dostosowywać umiejętności 

pedagogiczne do zmieniających się warunków.  

5.3.2. MODELE WDRAŻANIA INTERWENCJI 

Interwencje publiczne w obszarze rozwoju kadr gospodarki realizowane są od ponad 10 lat. 

Pierwsze działania w tym zakresie podejmowane były już w ramach przedsięwzięć 

finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. Phare Rozwój Zasobów Ludzkich). 

Obejmowały one szerokie spektrum inicjatyw, skierowanych do różnych grup docelowych 

oraz obejmujących zróżnicowane formy wsparcia. Wpisywały się jednak w podobny zakres 

celów, który podporządkowywany był dostosowywaniu kompetencji pracowników 

do aktualnych potrzeb pracodawców, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i deficytów 

grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy (np. osób niepełnosprawnych, 

młodzieży i absolwentów poszukujących pracy, przedstawicieli określonych grup wiekowych 

– 45 plus, 50 plus). Podobne zamierzenia przyświecają także interwencjom, jakie 

zaplanowano w obecnej perspektywie finansowania. W ich przypadku, obserwujemy jednak 

powolne zmiany w sposobie wdrażania, które wyrażają się stopniowym odejściem 

od dominującego dotychczas modelu podażowego w stronę modelu popytowego.  

Jak wspomniano, obydwa podejścia łączą podobne założenia dotyczące końcowych 

efektów oraz przesłanek uzasadniających potrzebę ingerencji w mechanizmy rynkowe, 

poprzez zaangażowanie środków publicznych. Opierają się one jednak na odmiennych 

przesłankach dotyczących natury problemów, którym poświęcona ma być interwencja, a co 

za tym idzie – metod, jakimi powinna być ona realizowana. Specyfikę każdego z podejść, 

trafnie ilustruje analiza osadzona w nurcie ewaluacji oparta na teorii (theory-based 

evaluation). Kluczowe dla tego nurtu jest postrzeganie każdej interwencji publicznej jako 

swoistej teorii zmiany, w myśl której określone działania wywoływać mają określone procesy, 
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które z kolei prowadzić mają do efektów przyczyniających się do rozwiązania problemów, 

jakim dana interwencja została adresowana. W praktyce badawczej występuje kilka różnych 

form realizacji założeń ewaluacji opartej na teorii. Na gruncie polskim, stosowany jest 

najczęściej schemat analityczny opracowany przez K. Olejniczaka, który w ramach ogólnych 

teorii interwencji wyodrębnia teorie szczegółowe trojakiego rodzaju - teorie bazowe, teorie 

wdrażania i teorie zmiany. Jego charakterystyka dostosowana jest również do problematyki 

niniejszego badania, co pozwala z jego wykorzystywaniem odtworzyć specyfikę założeń 

właściwych dla modelu popytowego i podażowego. 
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Rysunek 5. Model logiczny teorii interwencji. 

 

Źródło: K. Olejniczak w: Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w organizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.  
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Poniżej opisana została szczegółowo specyfika modelu popytowego oraz podażowego. 

Strzałki zamieszczone na schemacie oznaczają zależność czasową poszczególnych 

elementów. Numery wskazane na czerwonych polach odpowiadają ryzykom związanym 

z zastosowaniem poszczególnych modeli. Ich charakterystyka oraz wynikające z nich 

konsekwencje omówione zostały w zamieszczonych pod schematami tabelach.  

Zwrócić należy uwagę, że zasadnicze różnice pomiędzy modelami obserwujemy w obszarze 

szczegółowych przesłanek i teorii wdrażania. Mechanizmy, będące podstawą teorii zmiany, 

są natomiast do siebie bardzo zbliżone. 

5.3.2.1. Model podażowy 

Model podażowy stanowił ramy dla wdrażania zdecydowanej większości interwencji 

wspierających rozwój kadr gospodarki, jakie realizowane były dotychczas z wykorzystaniem 

funduszy europejskich. Przesłanki, na jakich został on oparty, wynikają ze szczególnych 

założeń dotyczących powodów niezadowalającej skali uczestnictwa w kształceniu 

ustawicznym oraz specyfiki mechanizmów zachodzących na rynku usług rozwojowych. 

W ramach modelu podażowego przyjmuje się, że zapotrzebowanie na usługi rozwojowe, 

które z punktu widzenia celów interwencji powinny zostać objęte wsparciem, jest na tyle 

niskie, że nawet przy dofinansowaniu znacznej części kosztów, liczba odbiorów byłaby 

niewystarczająca, aby umożliwić ekonomiczną opłacalność ich realizacji. Z tego typu 

sytuacją mamy najczęściej do czynienia w przypadku usług wysoce specjalistycznych lub 

skierowanych do specyficznych grup docelowych. Przyjęcie takich założeń warunkuje 

sposób wdrażania interwencji. Skoro realizacja usług nie może być opłacalna pomimo 

dofinansowania, interwencja skoncentrowana być musi na stronie podażowej. Jej zakres 

obejmować powinien więc nie tylko subsydiowanie kosztów zakupu, ale również wytworzenie 

usługi przez instytucję szkoleniową.  
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 Rysunek 6. Model podażowy. 
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Tabela 6. Ryzyka wdrażania modelu podażowego. 

Lp. Słabe strony Ryzyka 

 

Wybór tematyki usług przeznaczonych 

do objęcia dofinansowaniem oraz ich grup 

docelowych ma zawsze charakter arbitralny. 

Jest warunkowany aktualnymi przekonaniami 

decydentów, dotyczącymi najbardziej 

adekwatnych form realizacji celów 

interwencji. Weryfikacja tych przekonań, 

z natury rzeczy, następuje z opóźnieniem 

wobec rzeczywistych procesów 

zachodzących w gospodarce i jej otoczeniu. 

1. Arbitralny charakter decyzji może 

prowadzić do niezamierzonego wykluczenia 

ze wsparcia niektórych grup odbiorów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy lub też do pominięcia usług, 

których realizacja mogłaby wnieść istotny 

wkład w realizację celów interwencji.  

2.  Opóźnienie procesów decyzyjnych wobec 

realnych zjawisk rynkowych, stanowi 

zagrożenie dla dezaktualizacji 

realizowanego wsparcia. Zakres 

dofinansowanych usług oraz dobór grup 

docelowych rozmijać może się 

z wyzwaniami warunkującymi w danym 

okresie skuteczność realizacji celów 

interwencji.  

 
Obowiązkiem Beneficjentów jest 

zrekrutowanie określonej liczby uczestników. 

W sytuacji, gdy popyt na daną usługę 

szkoleniową nie odpowiada zakładanym 

liczebnościom, jest to zadanie niezwykle 

trudne. Wówczas dbałość o samo 

zrekrutowanie uczestników góruje często nad 

dbałością o zachowanie odpowiednio 

homogenicznego charakteru szkolonych grup, 

czy też jakością oraz celowością świadczonej 

usługi. 

3. Dążenie do osiągnięcia wymaganych 

wartość wskaźników przejawia się często 

zjawiskiem tzw. „polowania na uczestników”. 

Instytucje szkoleniowe podporządkowują 

wówczas swoje działania rekrutacji, co 

przejawia się mało selektywnym doborem 

odbiorów. W sytuacjach skrajnych, 

stosowane są gratyfikacje materialne 

przyznawane za samo skorzystanie z usługi. 

Opisane zjawisko w sposób oczywisty rzutuje 

na jakość świadczonego wsparcia oraz 

skuteczność realizacji jego celów. 

 

Kwestią newralgiczną oceny wsparcia 

związanego z rozwojem kompetencji osób 

pracujących, jest skala i sposób ich 

wykorzystywania po zakończeniu korzystania 

z dofinansowanych usług. Okazać się bowiem 

może, że nawet efekty kształcenia 

realizowanego na bardzo wysokim poziomie 

jakości, nie odpowiadają aktualnym 

potrzebom pracodawców. 

4.  Brak wykorzystywania kompetencji 

uzyskanych dzięki skorzystaniu z usługi 

rozwojowej prowadzi w niedługim okresie 

do ich utracenia. Prawdopodobieństwo 

wystąpienia tego zjawiska będzie 

szczególnie wysokie w przypadku usług 

realizowanych w ramach podejścia 

podażowego. Z założenia mają one 

bowiem charakter niszowy, a więc 

realizowane są w obszarach, w których 

zapotrzebowanie na usługi jest zbyt niskie, 

aby mogły być one realizowane 

na zasadach rynkowych. Dodatkowym 

czynnikiem ryzyka jest w tym przypadku 

opisana powyżej specyfika procesu 

decyzyjnego, który przebiega z opóźnieniem 

wobec rzeczywistych procesów 

ekonomicznych. 

 

 

Aby osoby uczestniczące w kształceniu 

ustawicznym mogły w pełni wykorzystać 

uzyskiwane kompetencje, koniecznym jest, 

aby było one rozpoznawalne i uznawane 

5. Skala uczestnictwa w kształceniu 

ustawicznym jest niewielka. Dlatego też, 

większość pracodawców nie przykłada 

większej wagi do kompetencji uzyskiwanych 

3 

4 

1 

2 
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Lp. Słabe strony Ryzyka 

przez pracodawców. W przeciwnym razie, 

nawet osoby, które posiadają istotną dla 

danego stanowiska wiedzę i umiejętności, 

mogą być pomijane w procesie rekrutacji 

lub w decyzjach dotyczących awansu 

zawodowego. 

poprzez korzystanie z usług rozwojowych. 

Ponadto, większość dokumentów 

potwierdzających uzyskanie określonych 

kwalifikacji nie ma dla pracodawców 

żadnej wartości informacyjnej – stanowią 

one zupełnie nierozpoznawane certyfikaty, 

wydawane przez zupełnie nierozpoznawane 

podmioty. W efekcie, istnieje wysokie ryzyko, 

że udział w projektach rozwojowych nie 

przyczyni się do oczekiwanej poprawy 

sytuacji ich uczestników na rynku pracy. 

Specyfika podejścia podażowego 

dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo 

materializacji tego ryzyka.  

 

5.3.2.2. Model popytowy 

Na gruncie polskim, model popytowy stosowany był dotychczas w kilku zaledwie 

interwencjach, wśród których najczęściej przytaczany przykład stanowi pilotażowy projekt 

Podmiotowe Finansowanie Kształcenia. Był on wdrażany przez WUP w Krakowie w ramach 

Poddziałania 8.1.2 PO KL. W obecnej perspektywie finansowej, podejście popytowe 

odgrywać będzie jednak rolę dominującą. Zmiana ta wynika z wielu negatywnych 

doświadczeń związanych z wieloletnim stosowaniem modelu podażowego. Pomimo 

zaangażowania niebagatelnych środków, jego realizacja nie przełożyła się na istotne 

zwiększenie skali uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, ani też na jakość świadczonych 

usług rozwojowych. Przyjęto zatem, że bardziej adekwatnym rozwiązaniem będzie mocniejsze 

powiązanie wsparcia z bieżącymi potrzebami pracowników i pracodawców. Podejście 

popytowe nie kwestionuje założeń o występowaniu potrzeb rozwojowych, których nie można 

zaspokoić poprzez usługi świadczone na zasadach rynkowych. Przypadki takie uznaje się 

jednak za nadzwyczajne i jako takie wymagające indywidualnego podejścia. Jako wiodący 

czynnik utrudniający upowszechnienie kształcenia ustawicznego, przyjmuje się jednak bariery 

natury finansowej. Założenie to stanowi kluczową przesłankę tego modelu. Wynikają z niej, 

odmienne niż w modelu podażowym, sposoby wdrażania interwencji. Przyjmuje się bowiem, 

że ingerencja w mechanizmy rynkowe skoncentrowana być powinna na wzmocnieniu strony 

popytowej, poprzez zwiększenie zdolności nabywczych potencjalnych odbiorów. Wychodząc 

z założenia, że mechanizm popytowy jest najlepszą formą weryfikacji jakości i użyteczności 

usług, do minimum ogranicza się natomiast ingerencję w tematykę oraz formę świadczonego 

wsparcia. 
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 Rysunek 7. Model popytowy. 
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Tabela 7. Ryzyka wdrażania modelu popytowego. 

Lp. Słabe strony Ryzyka 

 

Ze względu na zaangażowanie środków 

publicznych, konieczna jest weryfikacja usług, 

jakie mogą zostać objęte dofinansowaniem. 

Element ten stanowi pewną ingerencję 

w podaż oferowanego wsparcia, a więc jest 

odstępstwem od ogólnych założeń 

przyświecających modelowi popytowemu. 

Z uwagi na rzeczone uwarunkowanie, element 

ten traktować należy jako konieczny, choć 

generujący ryzyka zbliżone do występujących 

w modelu podażowym. 

1. Selekcja kwalifikowanego wsparcia niesie 

za sobą ryzyko wyłączenia określonych 

usług, których realizacja byłaby zgodna 

zarówno z zapotrzebowaniem grup 

docelowych, jak i z celami interwencji. Aby 

temu zapobiec, katalog wsparcia powinien 

być w miarę możliwości otwarty, aby mógł 

uwzględniać zgłaszane  w trakcie 

wdrażania potrzeby. Wyłączenia powinny 

być natomiast podporządkowane 

eliminacji usług posiadających ewidentne 

niedostatki jakościowe oraz podlegających 

wykluczeniu ze względu na uwarunkowania 

formalno-prawne (np. naruszenie linii 

demarkacyjnych oddzielających domeny 

poszczególnych interwencji).  

 

Model popytowy opiera się na koncepcji 

„racjonalnego konsumenta”, która zakłada, że 

zarówno pracownicy, jaki pracodawcy, mają 

skrystalizowane opinie dotyczące swoich 

potrzeb rozwojowych, a w związku z tym są w 

stanie dokonać wyboru najbardziej 

adekwatnych wobec tych potrzeb, usług. 

Niewielka skala dotychczasowego 

uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 

poddaje jednak to założenie w wątpliwość. 

2. Większość potencjalnych odbiorców nie 

posiada bogatych doświadczeń 

związanych z wykorzystywaniem usług 

rozwojowych. W związku z tym mogą mieć 

trudności z samodzielnym wyborem 

wsparcia dopasowanego do swoich 

potrzeb.  

W konsekwencji, zachodzi ryzyko 

wystąpienia asymetrii informacji pomiędzy 

dostawcami a odbiorcami usług. Jego 

skutkiem może być powielenie zjawiska 

„polowania na uczestników”, będącego 

jedną z najważniejszych słabości modelu 

podażowego, bądź też różnych form 

dezinformacji stosowanych w trakcie 

procesów rekrutacyjnych (np. zachęcenia 

do skorzystania z usług niedopasowanych 

do profilu lub oczekiwań odbiorcy).  

 

W ramach modelu popytowego, usługi 

dostarczane są zazwyczaj po zrekrutowaniu 

odpowiednio licznej grupy odbiorów.  

W praktyce oznacza to, że czas oczekiwań na 

poszczególne usługi będzie bardzo 

zróżnicowany. 

3. Nadmiernie długi czas oczekiwania 

na realizację usługi podważać może 

zasadność jej realizacji. Zjawisko to 

potraktować można jako naturalny efekt 

uboczny mechanizmów rynkowych.  

W niektórych sytuacjach jednak (np. gdy 

nadmierny czas oczekiwania dotyczył 

będzie usług skierowanych do określonych 

grup odbiorców lub usług rozwijających 

kompetencje istotne dla realizacji celów 

strategicznych) zasadnym będzie wówczas 

włączenie, jako uzupełnienia, interwencji 

opartej na podejściu podażowym.  

3 

1 

2 
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Lp. Słabe strony Ryzyka 

 

Analogicznie jak w modelu podażowym 

 

5.3.2.3. Rekomendowany sposób wdrażania (model mieszany) 

Zarówno podejście popytowe jak i podażowe posiadają swoje mocne oraz słabe strony oraz 

generują właściwe dla siebie ryzyka. Dlatego też, projektując interwencję uzasadnione 

będzie zwykle łączenie obydwu podejść, tak aby ich konfiguracja stworzyła model możliwie 

najlepiej dopasowany do specyficznych celów oraz swoistego kontekstu danego programu.  

Zgodnie z założeniami wyłożonymi w dokumentacji programowej, model popytowy stanowić 

powinien wiodące podejście do realizacji usług rozwojowych, objętych dofinansowaniem 

RPO WP 2014-2020. Wyniki niniejszego badania potwierdzają trafność tego podejścia. 

Dostrzegając jednak związane z tym ryzyka, rekomendujemy uwzględnienie uzupełniających 

form wsparcia, które wdrażane będą zgodnie z modelem podażowym. Tak wiec, jako 

optymalny sposób wdrażania dla Działania 9.5 rekomendujemy:  

Model mieszany z dominującą rolą podejścia popytowego.  

W ramach tego modelu główny ciężar realizacji zakładanych celów spoczywał będzie 

na wsparciu dostarczanym zgodnie z podejściem popytowym, które stosowane być powinno 

w sposób ciągły, na przestrzeni całego okresu wdrażania. Elementy podażowe powinny 

mieć natomiast charakter punktowy i wykorzystywane być powinny wyłącznie w reakcji 

na zidentyfikowane lub przewidywane deficyty podejścia popytowego.  

Rysunek 8. Model mieszany. 
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Proponujemy, aby sposób wkomponowania modelu podażowego w podmiotowy system 

finansowania, odpowiadał założeniom opisanym w poniższej tabeli: 

Tabela 8. Model podażowy jako uzupełnienie podmiotowego systemu finansowania usług 

rozwojowych. 

 

5.3.2.4. Schematy wdrażania modelu popytowego 

Zgodnie z opisanymi wyżej założeniami, wdrażanie Działania 9.5 RPO WP 2014-2020 powinno 

się opierać na wiodącej roli modelu popytowego, uzupełnianego elementami podażowymi. 

Sposób wdrażania elementów podażowych będzie zbliżony do rozwiązań stosowanych 

w poprzednich okresach programowania. Rozwiązania szczegółowe określane będą 

natomiast ad-hoc, w zależności od potrzeb zidentyfikowanych w procesie wdrażania. 

Doprecyzowania wymaga natomiast sposób wdrażania modelu popytowego. W zależności 

od przyjętych rozwiązań szczegółowych, występować będą różne ryzyka oraz szanse, 

sprzyjające skutecznej realizacji założonych celów.  
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Wybór usług 

rozwojowych 

objętych 

dofinansowaniem 

Specyfika poszczególnych podejść do modelu popytowego opiera się przede wszystkim 

na odmiennych rozwiązaniach organizacyjnych, w zakresie obsługi odbiorców usług 

rozwojowych. Na poziomie założeń ogólnych wyodrębnić możemy następujące schematy: 

 Scentralizowany. Całokształt zadań spoczywa na Instytucji Zarządzającej lub 

Pośredniczącej, pełniącej zarazem rolę Beneficjenta wyłanianego w procedurze 

pozakonkursowej. Rozwiązane takie jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawy wdrożeniowej”), która w art. 38 

dopuszcza możliwość wyboru projektów w trybie pozakonkursowym, o ile ze względu 

na cel lub charakter projektu wnioskodawcą mogą być jedynie podmioty 

jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku, a projekt ma strategiczne 

znaczenie społeczno-gospodarcze dla rozwoju regionu. Zważywszy, że 

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, jako Instytucję 

Pośredniczą dla Działania 9.5 wskazano Wojewódzki Urząd Pracy, temu właśnie 

podmiotowi przypadłaby rola Beneficjenta w ramach schematu scentralizowanego.  

 Zdecentralizowany. Realizacja zadań związanych z obsługą PSF spoczywa wówczas 

na tzw. operatorach, czyli podmiotach pełniących formalnie rolę Beneficjentów 

realizujących projekty wyłaniane w trybie konkursowym, zgodnie z kryteriami 

określonymi przez IZ RPO WP 2014-2020. Określenie liczby operatorów również leży 

w gestii Instytucji Zarządzającej. Należy przy tym nadmienić, że każdy operator 

realizuje odrębny projekt, co ma wpływ na sposób wyliczania wartości wskaźników. 

Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w dalszej części rozdziału. 

 Hybrydowy. Z formalnego punktu widzenia jest to odmiana schematu 

scentralizowanego. Rolę Beneficjenta pełni instytucja wyłoniona w trybie 

pozakonkursowym. Określony zakres zadań jest jednak zlecany podwykonawcom, 

a więc podmiotom wyłonionym zgodnie z procedurami właściwymi dla zamówień 

publicznych. W przeciwieństwie do schematu zdecentralizowanego realizowany jest 

tylko jeden projekt, a więc każdy odbiorca usług może być tylko jednokrotnie 

wykazywany, podczas wyliczania wartości wskaźników.  

Słabe i mocne strony poszczególnych schematów, należy przeanalizować w odniesieniu 

do poszczególnych elementów teorii wdrażania. 

Za selekcję usług rozwojowych, kwalifikowanych do wsparcia, 

niezależnie od wybranego schematu wdrażania, odpowiadać powinna 

Instytucja Zarządzająca oraz Pośrednicząca. Celem tego etapu jest 

bowiem wypracowanie, a następnie aplikacja, wystandaryzowanego 
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podejścia do weryfikacji formalnej dopuszczalności dofinansowania danej usługi oraz jej 

parametrów jakościowych.  

Dogodnym rozwiązaniem mogłoby być oparcie się na zewnętrznym systemie weryfikacji. 

Samodzielna realizacja tych zadań stanowiłaby bardzo duże obciążenia dla zasobów 

kadrowych IP WUP. Jest to rozwiązane tym bardziej wskazane, że funkcjonuje już dobrze 

rozwinięty system w postaci Bazy Usług Rozwojowych. System ten utworzony został z myślą 

o wsparciu Podmiotowych Systemów Finansowania funkcjonujących w ramach 

poszczególnych RPO. Oparcie kwalifikowalności usług na Bazie Usług Rozwojowych 

zastosowane zostało w kilku zaprojektowanych już PSF (m.in. w woj. śląskim, świętokrzyskim, 

warmińsko-mazurskim, wielkopolskim), które rezerwują możliwość dofinansowania wyłącznie 

dla usług zarejestrowanych w BUR. Są to jednak instrumenty skierowane do przedsiębiorstw, 

przez co mają wobec nich zastosowanie Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, które nakładają obowiązek 

ograniczenia kwalifikowalności wsparcia do tej kategorii usług. 

W przypadku Działania 9.5 RPO WP 2014-2020 dysponujemy większą elastycznością. 

Dofinansowanie mogą, ale nie muszą, otrzymywać usługi zarejestrowane w BUR. W związku 

z tym możliwym byłoby zastosowanie następujących wariantów: 

Tabela 9. Kwalifikowalność usług rozwojowych. 

 

W przypadku wariantu rozszerzonego, zakładamy, że podstawą dla opracowania wyjściowej 

wersji Listy, byłyby wyniki analizy przeprowadzonej w ramach niniejszego badania. Należy 

jednak zaznaczyć, że źródło to wymagało będzie stałej aktualizacji, co implikowało będzie 

z kolei konieczność regularnego powtarzania analiz o podobnym zakresie. Rozwiązanie takie, 

z uwagi na ograniczoną dostępność danych, generowało będzie duże nakłady czasowe 

oraz finansowe.  
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Pozostałe etapy wdrażania realizowane mogą być 

z zastosowaniem jednego z opisanych powyżej 

schematów. Zakres zadań przekazywanych 

podmiotom zewnętrznym może być zróżnicowany 

i obejmować z jednej strony pojedyncze zadania 

związane z rejestracją uczestników lub rozliczaniem 

wsparcia, z drugiej strony zaś całokształt prac 

z uwzględnieniem monitoringu i ewaluacji efektów. 

Ocena słabych i mocnych stron poszczególnych 

rozwiązań opierać musi się siłą rzeczy 

na doświadczeniach programów adresowanych 

do przedsiębiorstw. Aplikowanie systemu 

popytowego w interwencji skierowanej do osób 

fizycznych jest rozwiązaniem nowatorskim, nie 

mającym na gruncie polskim wcześniejszych 

precedensów.  

Jako jedyny punkt odniesienia potraktować można założenia wypracowane w ramach RPO 

dla województwa podlaskiego i małopolskiego. W pierwszym z wymienionych przypadków, 

realizowane jest Działanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, którego realizacja 

opiera się na systemie bonów dystrybuowanych przez zewnętrznego operatora. Rozwiązanie 

oparte na zaangażowaniu zewnętrznego operatora zastosowano również w Małopolsce. 

Nie określono jednak jeszcze szczegółowych wymagań ani zakresu zadań operatora.  

Aby wskazać rozwiązania optymalne dla Działania 9.5 RPO WP 2014-2020, należy w pierwszej 

kolejności porównać wady i zalety schematu zcentralizowanego oraz schematów 

zakładających przekazanie, w tej czy innej formie, części zadań podmiotom zewnętrznym. 

Tabela 10. Porównania schematów wdrażania. 

SCHEMAT SCENTRALIZOWANY SCHEMAT ZDECENTRALIZOWANY I HYBRYDOWY 

ZALETY 

 Kontrola nad całym procesem 

wdrażania (bieżąca obserwacja 

postępu wdrażania) 

 Prestiż, rozpoznawalność Instytucji 

Pośredniczącej (WUP) 

 Większa elastyczność we wprowadzaniu 

zmian 

 Mała czasochłonność uruchomienia 

systemu (brak konieczności wyłaniania 

podmiotów zewnętrznych) 

ZALETY 

 Odciążenie IP WUP – szybsza realizacja 

procedur 

 Łatwiejsza dostępność dla uczestników 

(przy założeniu zlokalizowania biur 

operatora w różnych częściach regionu) 

 

 

Wybór usług 

rozwojowych 

objętych 

dofinansowaniem

Zgłaszanie 

zapotrzebowania

na usługi przez 

odbiorców 

docelowych 

DOSTARCZONE USŁUGI 

ROZWOJOWE

PRODUKTY

ROZLICZENIE WSPARCIA
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SCHEMAT SCENTRALIZOWANY SCHEMAT ZDECENTRALIZOWANY I HYBRYDOWY 

 

WADY 

 Duże obciążenia kadrowe 

i organizacyjne 

 Utrudniony kontakt z odbiorcami (duża 

odległość do siedziby IP WUP) 

 

WADY 

 Brak bieżącej kontroli IP WUP i IZ RPO WP 

2014-2020 nad postępem wdrażania 

 Mała elastyczność we wprowadzaniu 

zmian (konieczność opracowania 

precyzyjnych zasad wdrażania 

określonych na etapie przygotowywania 

konkursu lub zamówienia) 

 Ryzyko konfliktu interesów (operator 

może być jednocześnie jednym 

z usługodawców)  

  

Argumentem przeważającym na korzyść schematów uwzględniających zaangażowanie 

zewnętrznych operatorów jest redukcja obciążeń, która w przypadku obrania schematu 

scentralizowanego mogłaby sparaliżować proces wdrażania. Wady wyboru operatora mogą 

być natomiast skutecznie redukowane poprzez stosunkowo proste rozwiązania. Ze względu 

na nowatorski charakter interwencji, zakres zadań powierzanych operatorowi powinien być 

ograniczony do następujących obszarów: 

 Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w oparciu o materiały i kanały 

komunikacji określone przez IP WUP 

 Przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych skorzystaniem z usług rozwojowych 

 Weryfikacja uprawnień osób do skorzystania ze wsparcia oraz kwalifikowalność 

 Obsługa płatności (przyjmowanie wkładu własnego uczestników, gromadzenie 

i archiwizacja faktur wystawianych przez instytucje szkoleniowe, wypłata, refundacja). 

Należy przyjąć, że po stronie IP WUP powinny znaleźć się zadania związane z ewaluacją 

wsparcia. W oparciu o struktury WUP (w tym oddziały zamiejscowe) prowadzić należy 

zadania związane z diagnozą potrzeb rozwojowych. Dostęp do nich powinni mieć wszyscy 

potencjalni uczestnicy. Niezmiernie ważnym jest, aby zapewnić ich odpowiedni poziom oraz 

standaryzację, czego gwarancję powinien dawać potencjał merytoryczny kadr WUP.  

IP WUP powinna również utworzyć scentralizowany system informatyczny ewidencjonujący 

na bieżąco udzielane wsparcie. Jest to warunek konieczny, aby zabezpieczyć się przed 

podwójnym finansowaniem usług.  

Kwestią dyskusyjną jest powierzenie operatorom podpisywania umów o dofinansowanie 

z uczestnikami. Jest to newralgiczny element procesu wdrażania i na tym etapie należy 

zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Ze uwagi na skalę 
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planowanego wsparcia, stopień obciążenia tego rodzaju zadaniami byłby na tyle duży, że 

podważałby w ogóle sensowność angażowania zewnętrznych operatorów. Ryzyko to 

powinno być więc kontrolowane poprzez określone procedery regulujące współpracę 

IP WUP z operatorem.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, rekomendowanym jest zastosowanie schematu 

wdrażania opartego na współpracy z zewnętrznymi operatorami. Aby doprecyzować jego 

założenia należy zestawić argumenty przemawiające za wyborem schematu 

zdecentralizowanego i hybrydowego. 

Tabela 11. Porównanie schematu zdecentralizowanego i hybrydowego 

SCHEMAT ZDECENTRALIZOWANY SCHEMAT HYBRYDOWY 

 Operator pełni rolę Beneficjenta – 

większa odpowiedzialność za osiąganie 

wartości wskaźników,  

 Łatwiejsza kontrola procedury 

zawierania umów z odbiorami wsparcia 

(zwrot dofinansowania w przypadku 

akceptacji wydatków 

niekwalifikowanych) 

 Możliwość wielokrotnego uwzględniania 

uczestników (w przypadku 

funkcjonowania kilku operatorów)  

 Współpraca z operatorem oparta 

na umowie cywilno-prawnej (brak 

konieczności weryfikowania spełniania 

przepisów dotyczących pomocy 

publicznej)  

 Mniejsza czasochłonność procedury 

wyboru operatora (brak konieczności 

zatwierdzania dokumentacji 

konkursowej) 

 

 

Uwzględniając powyższe argumenty proponujemy wybór „klasycznego” podejścia 

zdecentralizowanego. Bardzo ważnym walorem tego schematu będzie możliwość 

wielokrotnego uwzględniania osób uczestniczących w usługach rozwojowych wdrażanych 

przez różnych operatorów. Mając na względzie bardzo ambitnie określone cele ilościowe 

Działania 9.5, może mieć to kluczowe znaczenia dla osiągnięcia zakładanych wartości 

wskaźników. Konieczne będzie zatem zaangażowanie więcej niż jednego operatora. Liczba 

operatorów powinna odpowiadać liczbie podregionów (4). Optymalnym rozwiązaniem 

byłoby powierzenie roli operatorów doświadczonym instytucjom otoczenia biznesu, których 

potencjał w województwie podkarpackim powinien być wystarczający dla sprawnej 

i poprawnej realizacji zadań.  

Podsumowując, rekomendowany sposób wdrażania modelu popytowego powinien opierać 

się na następujących rozwiązaniach szczegółowych: 
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Tabela 12. Sposób wdrażania modelu popytowego 

Sposób wdrażania modelu popytowego 

SCHEMAT Zdecentralizowany 

 Więcej niż jeden operator (optymalnie: co najmniej czterech) 

 Wybór w procedurze konkursowej 

 Preferowani Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu 

ZAKRES ZADAŃ 

OPERATORÓW 
 Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w oparciu 

o materiały i kanały komunikacji określone przez IP WUP, 

 Przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych skorzystaniem 

z usług rozwojowych, 

 Weryfikacja uprawnień osób do skorzystania ze wsparcia oraz 

kwalifikowalności, 

 Zawieranie umów o dofinansowanie, 

 Obsługa płatności (przyjmowanie wkładu własnego 

uczestników, gromadzenie i archiwizacja faktur wystawianych 

przez instytucje szkoleniowe, refundacja). 

ZAKRES ZADAŃ IP WUP  Przygotowanie działań informacyjno-promocyjnych 

(opracowanie materiałów, określenie form i kanałów 

komunikacji) 

 Kontrola Beneficjentów 

 Pomoc w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych 

potencjalnych odbiorców wsparcia 

SPOSÓB DYSTRYBUCJI 

USŁUG 

Umowy o dofinansowanie zawierane z odbiorcami (system bonowy 

wykluczony ze względu na zbyt dużą czasochłonność jego 

opracowania) 

INTENSYWNOŚĆ 

DOFINANSOWANIA 

Konieczność wnoszenia wkładu własnego przez wszystkich odbiorców 

 Proponowana wysokość wkładu własnego: co najmniej 25% 

 W przypadku grup priorytetowych (osoby o niskich 

kwalifikacjach, osoby starsze): nie mniej niż 15% 

KONTROLA RYZYKA Zagrożenie podwójnym finansowaniem usług 

 Opracowanie scentralizowanego rejestru wsparcia 

uzupełnianego na bieżąco przez Beneficjentów 

„Asymetria informacji” między instytucjami szkoleniowymi  

a odbiorcami 

 Weryfikacja jakości usług – (BUR, Lista usług walidowanych 

i dających możliwość uzyskania kwalifikacji) 

 Diagnozowanie potrzeb rozwojowych potencjalnych 

odbiorców 

Niezamierzone wyłączenie niektórych usług rozwojowych z katalogu 

kwalifikowanego wsparcia 

 Systematyczna aktualizacja Listy usług walidowanych 

i dających możliwość uzyskania kwalifikacji 

Utrudniony dostęp do usług rozwojowych (zagrożenia zasady równych 

szans, ryzyko wykluczenia priorytetowych grup docelowych) 

 Okresowy przegląd stanu wdrażania, w razie potrzeby 

uruchomienie elementów podażowych. 
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5.3.2.5. Szczegółowy sposób wdrażania 

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji 

Mocne strony proponowanego podejścia popytowego opisane zostały w poprzedniej części 

raportu. Dodać należy, że ze względu na przyjęte założenia, model popytowy ze swej natury 

sprzyja realizacji zasady równości szans. Grupa docelowa Działania 9.5 określona została 

jako wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji. Dostęp do dofinansowanych 

usług będzie zatem jednakowy dla kobiet i mężczyzn oraz osób należących 

do poszczególnych kategorii wiekowych (w tym osób starszych) i dysponujących różnym 

poziomem wykształcenia (w tym osób o niskich kwalifikacjach).  

Połączenie podejścia popytowego z zapisami programowymi (Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WP 2014-2020) sprawia, że z dofinansowanych usług rozwojowych 

na tych samych, równych warunkach będą mogły korzystać wszystkie osoby zainteresowane 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, bez względu na płeć, wiek, inne cechy społeczno-

demograficzne, czy też ewentualne występowanie niepełnosprawności. 

Z formalnego punktu widzenia, konstrukcja Działania 9.5 spełnia wszystkie wymagania 

dotyczące realizacji zasady równości szans, jakie wynikają z dokumentów programowych  

(w tym Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji). Nie jest 

zatem konieczne wprowadzanie dodatkowych zapisów na poziomie Programu, czy też 

SzOOP.  

Z uwagi na specyfikę wsparcia, nie należy także nakładać dodatkowych obostrzeń po stronie 

instytucji szkoleniowych, gdyż podważałoby to założenia, na których oparta została logika 

interwencji. W przypadku tych podmiotów, niezbędne minimum w zakresie respektowania 

zasad równości szans i dostępu winno być egzekwowane poprzez obowiązek rejestracji 

(na tych samych zasadach finansowych) każdego potencjalnego uczestnika, o ile spełniał 

lub spełniała będzie warunki konieczne dla udziału w określonej formie kształcenia lub dla 

uzyskania określonej kwalifikacji. W praktyce oznaczać to będzie wyłączenie osób, 

niespełniających wymagań z uwagi na nieodpowiedni stan zdrowia. Tego rodzaju 

wykluczenia, w kontekście kształcenia zawodowego, uznać należy jednak ze nieuniknione.  

Realizacja zasady równości szans wymagała będzie natomiast wprowadzenia pewnych 

rozwiązań szczegółowych dotyczących sposobu wykonywania zadań operatora. Jeśli chodzi 

o zapewnienie równego dostępu dla osób niepełnosprawnych, zastosowanie znajdzie reguła 

mechanizmu racjonalnych usprawnień, którą zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji (dalej „Wytycznymi”) rozumieć należy jako: 
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konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego 

lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, 

w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości 

z innymi osobami. 

Mechanizm ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach wyboru operatorów, 

od których wymagać należy, aby: 

 punkty obsługi uczestników pod względem architektonicznym dostosowane były 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym aspekcie będzie należało odnieść się 

do zapisów ustawy Prawo budowlane (np. art. 5 ust 1 pkt 4) lub innych rozwiązań, 

opartych na mechanizmie racjonalnych usprawnień32. Należy przy tym dopuścić, aby 

koszty racjonalnych usprawnień stanowiły koszty kwalifikowane w ramach projektów 

realizowanych przez operatorów;  

 dostosowanie systemu wizualizacji (np. szyldów i tablic informacyjnych 

zamieszczanych w punktu lub ich otoczeniu) i wytwarzanych przez operatora 

materiałów informacyjnych do potrzeb osób słabo widzących. 

Jako kryterium fakultatywne (podstawa do przyznania punktów dodatkowych) warto będzie 

również zastosować premie dla podmiotów, zatrudniających osoby niepełnosprawne przy 

realizacji zadań związanych w pełnieniem roli operatorów.  

Oprócz zadań leżących po stronie operatorów, kluczowe znaczenie w zapobieganiu 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych będą miały działania informacyjno-promocyjne, 

które zgodnie z opisanym w dalszej części raportu modelem, leżeć powinny w gestii Instytucji 

Pośredniczącej lub Zarządzającej.  

Aby zapewnić zgodność działań w tym obszarze z Wytycznymi należy zadbać o to, aby 

forma, treść i kanały komunikacji spełniały następujące warunki33: 

 materiały informacyjno-promocyjne powinny być wolne od stereotypów 

naznaczających negatywnie osoby niepełnosprawne, szczególnie w kontekście 

ról społecznych związanych z pracą i kształceniem, 

 przekaz powinien prezentować osoby niepełnosprawne jako aktywnie 

wykonujące role społeczne i zawodowe, 

                                                      

 

32 Por. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości płci i niedyskryminacji – Podrozdział 5.2 – System wdrażania programów 

operacyjnych, pkt. 2 
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 dostosowanie przekazu do specyfiki osób niepełnosprawnych (w tym osób słabo 

widzących i niepełnosprawnych intelektualnie). 

Jeśli chodzi o respektowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z zapisami 

Wytycznych, wybór operatorów powinien uwzględniać zachowanie tzw. standardu 

minimum34. Mając na względzie zalecany zakres obowiązków operatorów, których rola 

ograniczona byłaby de facto do technicznej obsługi uczestników i rozliczania 

dofinansowania, wpływ Beneficjentów na proporcję udziału kobiet i mężczyzn będzie 

minimalny. Dlatego też, rekomendujemy, aby IZ RPO WP 2014-2020 ograniczyła wymagany 

zakres spełnianiu standardu minimum do jednego kryterium. Rekomendujemy również, aby 

wymaganie to uściślić, poprzez wskazanie, jakie dokładnie kryterium powinno zostać 

spełnione. Zalecamy przy tym, aby wymagane kryterium, jako najbardziej adekwatne wobec 

specyfiki wsparcia i zadań operatorów, dotyczyło uwzględnienia we wniosku działań 

zapewniających „równościowe zarządzanie projektem”35.  

Podobnie jak w przypadku dostępu dla osób niepełnosprawnych, zachowanie zasady 

równych szans kobiet i mężczyzn w kluczowym stopniu warunkowane będzie odpowiednią 

realizacją działań informacyjno-promocyjnych. W tym obszarze szczególną uwagę zwrócić 

należało będzie na następującego aspekty: 

 uwzględnienie kanałów komunikacji dostosowanych do preferencji kobiet oraz 

mężczyzn, 

 przedstawienie w zrównoważonych proporcjach kobiet i mężczyzn występujących  

w aktywnych rolach społecznych i zawodowych.  

Dopełnieniem procedur zabezpieczających w systemie wdrażania realizacji zasad równości 

szans i niedyskryminacji, powinny być rozwiązania dotyczące sprawozdawczości. W tym 

zakresie, operatorzy odpowiadać powinni za gromadzenie danych, ilustrujących liczbę osób 

zgłaszających się do punktów oraz rejestrujących się w systemie, z uwzględnieniem płci.  

IP WUP powinna natomiast prowadzić bieżący monitoring oraz zgłaszać odchylenie 

od zakładanych stanów rzeczy (np. mniejszą od zakładanej skalę uczestnictwa kobiet).  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że analizowanemu Działaniu 9.5 nie przyporządkowane 

zostały żadne cele ilościowe odnoszące się do zasady równości szans i niedyskryminacji. 

                                                                                                                                                                      

 

33 Por. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości płci i niedyskryminacji – Podrozdział 5.2.5 Sekcja – Informacja i promocja.  
34 Zgodnie z treścią Wytycznych na standard minimum składa się pięć kryteriów. Co do zasady ogólnej, każdy dofinansowany projekt 

powinien spełniać co najmniej trzy z nich. W sytuacjach szczególnych, IZ mają możliwości ograniczenia wymagań do spełnienia co 

najmniej jednego kryterium wchodzącego w zakres standardu.  
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Niemożliwym jest przez to precyzyjne zweryfikowanie stopnia, w jakim Działanie przyczyniać 

będzie się realizacji tej zasady. Dlatego też, konkurs mający wyłonić operatorów powinien 

być poprzedzony określeniem celów ilościowych, w postaci oczekiwanej proporcji kobiet  

i mężczyzn wśród odbiorców dofinansowanych usług rozwojowych, a także oczekiwanego 

udziału osób niepełnosprawnych.  

Na koniec nadmienić należy, że wpisanie w model popytowy wszystkich koniecznych 

procedur nie gwarantuje jeszcze zachowania zasady równości szans i dostępu w toku 

wdrażania. Może się na przykład okazać, iż oferta usług proponowanych przez instytucje 

szkoleniowe będzie pomijać kwalifikacje właściwe dla zawodów, w których szczególnie 

licznie reprezentowani są przedstawiciele jednej płci (tzw. zawody sfeminizowane 

i zmaskulinizowane). Ceny usług rozwojowych, pomimo dofinansowania, okazać się mogą 

także zaporowo wysokie dla osób mniej zamożnych, wśród których niereprezentowane będą 

zarówno kobiety, jak i osoby niepełnosprawne. Aby przeciwdziałać tego typu zjawiskom 

należy rozważyć wprowadzenie rozwiązań preferencyjnych dla grup napotykających 

na utrudniony dostęp do wsparcia (np. niższy wkład własny lub większa intensywność 

dofinansowania). Skuteczność tego typu rozwiązań może być jednak ograniczona. Dlatego 

też, koniecznym okazać się może zastosowanie dodatkowych działań o charakterze 

podażowym, zgodnie z proponowanym uprzednio, modelem mieszanym. 

Realizacja celów Działania 9.5 

Analizując sposób wdrażania podejścia popytowego, uwzględnić należy także jego 

potencjał dla realizacji celów ilościowych zapisanych w Programie. Zapisana wartość 

wskaźnika przewiduje objęcie pozaszkolnymi formami kształcenia zawodowego 25 380 osób, 

co stanowi 1,5% regionalnej populacji osób aktywnych zawodowo36 . Udział ostatecznych 

beneficjentów Działania w ogólnej liczebności grupy docelowej wydawać może się niewielki. 

Zważywszy jednak na bardzo znikomą skalę dotychczasowego uczestnictwa w kształceniu 

ustawicznym, realizacja zakładanego celu nie będzie zadaniem łatwym. Sposób wdrażania 

powinien ograniczać do minimum obciążenia proceduralne nakładane na uczestników. 

Zakres i sposób realizacji zadań spoczywających na IP WUP oraz operatorach, powinien także 

ułatwiać płynną obsługę odbiorców, a w szczególności sprzyjać maksymalnemu skróceniu 

czasu pomiędzy zgłoszeniem zapotrzebowania na usługę rozwojową a jej realizacją.  

                                                                                                                                                                      

 

35 Por. Załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości płci i niedyskryminacji – Standard minimum realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.  
36 Wartość wyliczona na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (stan na II kwartał 2016 r.). 
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Reasumując, należy ocenić, że przyjęta logika interwencji umożliwia realizację celu Działania 

9.5. Podejście popytowe, na którym się ona opiera, jest bez wątpienia lepiej dostosowane 

do realizacji celu niż dominujący dotychczas model podażowy. Pewną niewiadomą 

pozostaje natomiast skala rzeczywistego popytu na usługi rozwojowe oraz zainteresowanie 

instytucji szkoleniowych i potencjalnych operatorów. Ujmując rzecz najprościej – nie jesteśmy 

w stanie z całą pewnością stwierdzić, że liczba osób zainteresowanych rozwojem swoich 

kwalifikacji będzie na tyle duża, aby osiągnąć wartość wskaźnika celu na poziomie 25 380 

osób objętych wsparciem. Dostępność dofinansowania powinna sprawić, że pozyskanie 

instytucji szkoleniowych oraz wyłonienie operatorów, nie powinno przysparzać trudności. 

Założenie takie może okazać się jednak chybione. Jego spełnienie warunkowane będzie 

bowiem przez szereg czynników. Partycypacja we wdrażaniu powinna być bowiem 

opłacalna, nie generując przy tym nadmiernych obciążeń biurokratycznych. Nie będzie to 

jednak uzależnione od ogólnych założeń dotyczących przyjętej logiki wdrażania. Będzie 

natomiast zależeć od szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, których rekomendacje 

przedstawione są w dalszej części niniejszego rozdziału.  

Usługi kwalifikowane 

Zgodnie z założeniami modelu popytowego, dobór usług rozwojowych objętych 

dofinansowaniem, powinien być warunkowany zapotrzebowaniem po stronie odbiorców. 

Trzymając się tych założeń, jako kwalifikowaną uznać należałoby każdą usługę, którą 

zainteresowana będzie wystarczająca liczba osób, aby instytucja szkoleniowa gotowa była 

ją dostarczyć. Zaangażowanie środków publicznych implikuje jednak wprowadzenie 

pewnych mechanizmów kontrolnych. Ich celem powinna być weryfikacja jakości 

świadczonych usług oraz zapobieganie niezgodnemu z celami wydatkowaniu środków.  

Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji usług może być jednak problematyczne z dwóch 

względów, tj.: 

 przygotowanie, a następnie obsługa systemu stanowią zadanie kosztochłonne oraz 

absorbujące czasowo, 

 sposób weryfikacji obciążany jest często nadmierną uznaniowością, co skutkuje 

wyeliminowaniem części usług, odpowiadających potrzebom grup docelowych, 

a zarazem wpisujących się w cele Programu. 

Dlatego też, rekomendujemy wykorzystanie funkcjonującej już Bazy Usług Rozwojowych. Jest 

to system rozwijany od kilku lat, którego procedury i funkcjonalności zostały już zweryfikowane 

w praktyce. Co ważne, koszty jego obsługi i administrowania ulokowane są po stronie 

administratora (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Weryfikacja podporządkowana 

jest ocenie potencjału organizacyjnego instytucji szkoleniowych. Kryteria dostępu do systemu 
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nie ograniczają tematyki świadczonych usług, co odpowiada założeniom modelu 

popytowego. Zakres dostępnych funkcjonalności pozwala zidentyfikować miejsce i termin 

świadczenia usługi, a także umożliwia zgłoszenie zapotrzebowania na usługi, dla których 

grupa nie została jeszcze zrekrutowana oraz dla których nie określono jeszcze terminu. Baza 

Usług Rozwojowych posiada również funkcjonalność tzw. „giełdy”, co pozwala zgłaszać 

zapotrzebowanie na usługi, które w danym momencie w ogóle nie figurują na liście. 

Informacja taka udostępniana jest wszystkim zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym, 

które w przypadku zidentyfikowania odpowiednio dużego popytu, uzupełniać mogą swoją 

ofertę o usługi, odpowiadające zgłaszanym na giełdzie potrzebom. Ważną cechą BUR jest 

ciągła rejestracja instytucji i usług, co stwarza możliwość dołączenia do systemu wszystkim 

podmiotom spełniających określone wymagania, a także bieżące dostosowywanie oferty 

wsparcia do oczekiwań odbiorców.  

Jako słabość Bazy Usług Rozwojowych wskazać można jej ograniczone rozpowszechnienie 

wśród podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Ograniczając katalog kwalifikowanego 

wsparcia do usług zarejestrowanych w BUR, wykluczylibyśmy pewną grupę instytucji 

świadczących usługi poza tym systemem. Inną słabością BUR, jaka rozpoznana została 

w trakcie badania, jest występowanie tzw. „martwych usług”, realizowanych w praktyce 

wyłącznie na zamówienie konkretnej grupy uczestników (np. pracowników danej firmy). 

Prowadzone są one z reguły przez instytucje szkoleniowe zlokalizowane poza danym 

regionem, które nie prowadzą w nim aktywnych działań promocyjno-rekrutujących, 

skierowanych do osób indywidualnych. Usługi tego rodzaju trudno jest wyodrębnić 

na poziomie systemu, co powodować może pewien chaos w zakresie informacji dotyczącej 

dostępnego w danym momencie wsparcia. Funkcjonalność BUR nie pozwala także 

na wyodrębnienie (np. jako kryterium wyszukiwania) usług prowadzących do uzyskania 

kwalifikacji.  

Tabela 13. Wady i zalety bazy usług rozwojowych. 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

ZALETY 

 Opracowany i zweryfikowany standard 

informacji 

 Weryfikacja potencjału instytucji 

szkoleniowych 

 Koszty obsługi i administrowanie 

po stronie administratora (PARP) 

 Zakres funkcjonalności dostosowany 

do obsługi modelu popytowego 

 Otwarty charakter: bieżąca rejestracja 

instytucji szkoleniowych i aktualizacja 

oferty usług 

WADY 

 Niekompletność: brak niektórych 

instytucji szkoleniowych świadczących 

wysokiej jakości usługi (w tym 

rozpoznawane i uznawane kwalifikacje) 

 „Martwe usługi” (oferowane wyłącznie 

na zlecenie grup): chaos informacyjny 

 Brak wyodrębnienia usług 

przygotowujących do uzyskania 

kwalifikacji   
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Zgodnie z zamieszczonym w poprzednim rozdziale opisem, alternatywą dla oparcia 

kwalifikacji wsparcia na Bazie Usług Rozwojowych mogłoby być zastosowanie 

tzw. „podejścia rozszerzonego”, a wiec opracowanie własnego systemu weryfikacji usług 

i osadzonej w nim bazy uzupełniającej. Nie jest to jednak rozwiązanie rekomendowane. 

Po pierwsze, jego przygotowanie istotnie podniosłoby koszty wdrażania, a także opóźniło 

rozpoczęcie świadczenia usług. Po drugiej, zastosowanie uzupełniającej bazy usług nie 

rozwiązałoby problemów, wynikających z aktualnych ograniczeń BUR.  

Uruchomienie środków przeznaczanych na dofinansowanie, powinno natomiast stanowić 

czynnik motywujący instytucje szkoleniowe do ubiegania się o rejestrację w BUR. Wymagania 

określone dla tego systemu nie stanowią bariery, która eliminowałaby jakiekolwiek podmioty 

oferujące wysokiej jakości usługi oraz kształcące w zakresie uznawanych i rozpoznawanych 

kwalifikacji. Oczekiwać można zatem, że wraz z uruchomieniem Działania 9.5, w Bazie Usług 

Rozwojowych znajdą się wszystkie instytucje zainteresowane świadczeniem usług objętych 

dofinansowaniem. Poza systemem znajdzie się zapewne część instytucji kontynuujących 

świadczenie usług wyłącznie na zasadach komercyjnych. Nie będzie to jednak 

warunkowane sposobem kwalifikacji wsparcia.  

Aby ułatwić uczestnikom wybór usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji, 

wystarczające będą pewne działania informacyjne (np. zamieszczania aktualnej listy usług 

na stronach IP WUP i IZ RPO WP 2014-2020, udostępnianie informacji przez operatorów). 

Reasumując, rekomendujemy zastosowanie wariantu podstawowego, tj. oparcie systemu 

kwalifikacji wsparcia na Bazie Usług Rozwojowych. Osoby podnoszące swoje kwalifikacje  

w ramach Działania 9.5 będą wówczas mogły uzyskiwać dofinansowanie wyłącznie 

na usługi zarejestrowane w BUR. Otwarty charakter systemu pozwalał będzie na rejestrację 

wszystkim instytucjom spełniającym niezbędne wymagania w zakresie potencjału oraz 

jakości oferowanego wsparcia. Aby uniknąć chaosu informacyjnego, związanego 

z występowaniem tzw. „martwych usług”, konieczne będzie jednak przedsięwzięcie 

określonych działań informacyjnych, które ułatwią osobom zainteresowanym podnoszeniem 

kwalifikacji, rozeznania w ofercie wsparcia faktycznie dostępnego w danym miejscu i czasie. 
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Zasada równości szans 

 Model popytowy sprzyja zachowaniu zasady równości szans. Dostęp do dofinansowanego 

wsparcia jest bowiem jednakowy dla wszystkich osób dorosłych zainteresowanych rozwojem 

kwalifikacji. Rekrutacja uczestników ogranicza się de facto do rejestracji uczestnika.  

W odróżnieniu od modelu podażowego, nie jest to proces uzależniony od podmiotów 

trzecich (np. beneficjentów realizujących projekty szkoleniowe). Zakładany sposób 

wdrażania powinien więc mieć korzystny wpływ na praktyczne zachowanie zasady równość 

kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie równego dostępu do usług osobom niepełnosprawnym. 

 Zagrożenie dla realizacji zasady równości szans, wynikać może z profilu usług oferowanych 

na regionalnym rynku. Ograniczona może być np. dostępność usług podnoszących 

kwalifikacje w zawodach zdominowanych przez osoby określonej płci, osoby 

niepełnosprawne lub przedstawicieli grup priorytetowych (osoby starsze, osoby o niskich 

kwalifikacjach). Bariery dostępu wymienionych grup mogą mieć także charakter kosztowy. 

Ceny usług, pomimo dofinansowania, okazać się mogą zbyt wysokie. Dotyczy to zwłaszcza 

szkoleń zawodowych, angażujących w proces dydaktyczny specjalistyczny sprzęt oraz 

kosztowne materiały.  

 ROZWIĄZANIE. Należy prowadzić okresowy przegląd stanu wdrażania. Jeśli okaże się, że skala 

uczestnictwa przedstawicieli określonych grup będzie niezadowalająca, zasadnym będzie 

włączenie elementów modelu podażowego, poprzez realizację projektów dedykowanych 

dla tych grup.  

Realizacja celów 

 Podejście popytowe wiąże się z mniejszą skalą obciążeń biurokratycznych. W porównaniu 

z modelem podażowym, znacznie skrócony zostaje także czas konieczny dla dostarczenia 

usług odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom. Rekomendowany sposób wdrażania 

powinien mieć korzystny wpływ na realizację celów Działania.  

 Wartość wskaźników celu ustanowiona została na ambitnym poziomie. Ich realizacji sprzyjało 

będzie więc zastosowanie jak najbardziej elastycznych rozwiązań oraz ograniczenie 

do minimum obciążeń biurokratycznych po stronie uczestników, a także maksymalne 

skrócenie czasu oczekiwania na realizację usług.  

 ROZWIĄZANIE: Oparcie kwalifikacji wsparcia na BUR, pozwala na przyspieszenia rozpoczęcia 

świadczenia dofinansowanych usług. Wpisane w BUR procedury pozwalają na wdrożenie 

prostych, czytelnych zasad obsługi odbiorców.  

 

Zakres zadań operatorów 

Jako rekomendowany schemat wdrażania modelu popytowego wskazaliśmy podejście 

zdecentralizowane, oparte na współpracy IP WUP z operatorami zewnętrznymi. Rozwiązanie 

takie niesie ze sobą dwie podstawowe korzyści. Po pierwsze, pozwala rozłożyć obciążenia 

zadaniami na większą liczbę podmiotów, co powinno korzystnie wpłynąć na płynność 

procesu wdrażania. Po drugie, zaangażowanie operatorów pozwala realizować zadania 

bliżej miejsca zamieszkania odbiorców docelowych, co z kolei pozwala ograniczyć 

obciążenia związane  z rejestracją oraz rozliczaniem wsparcia.  

Optymalizacja powyższego modelu wymaga jednak przyjęcia pewnych założeń 

szczegółowych, mających na celu zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy ryzykiem 

a korzyściami związanymi z delegowaniem zadań poza instytucje systemu wdrażania.  

Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela. Wskazano w niej zalety towarzyszące realizacji 
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poszczególnych rodzajów zadań przez IP WUP oraz przez zewnętrznych operatorów, a także 

opisano rozwiązania rekomendowane. 

Tabela 14. Rekomendowane rozwiązania w obszarze działań informacyjno-promocyjnych. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

IP WUP 

 Standaryzacja działań w skali regionu 

 Bieżąca obserwacja efektów 

 Obiektywizm: Brak preferencji dla usług 

świadczonych przez określone instytucje 

szkoleniowe 

 Efekt skali: możliwość skorzystania 

z droższych narzędzi i kanałów 

komunikacji (np. telewizja, portale 

i gazety wielkonakładowe) 

OPERATORZY 

 Łatwiejsze dostosowanie treści i kanałów 

komunikacji do lokalnej specyfiki 

 Możliwość kompleksowej usługi 

odbiorcy: oprócz rejestracji – diagnoza 

potrzeb rozwojowych/ doradztwo  

 

REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIE: 

Przekazanie zadań operatorom rodziłoby konflikt interesów, w sytuacji gdyby powiązani byli oni  

w jakikolwiek sposób z instytucjami szkoleniowymi. Wpisanie działań informacyjno-promocyjnych  

w zakres obowiązków operatorów istotnie podniosłoby także koszty wdrażania, a także 

skomplikowało proces kontroli i rozliczania projektów.  

Rekomendujemy zatem, aby zadania informacyjno-promocyjne pozostały w gestii IP WUP. Dzięki 

temu możliwe będzie przeprowadzenie spójnej kampanii promującej ideę kształcenia ustawicznego 

poprzez korzystanie z usług dostarczanych w ramach Działania 9.5. W realizację kampanii należałoby 

zaangażować struktury powiatowych urzędów pracy, a także lokalne organizacje i liderów opinii. 

Koordynacja tego typu działań musi być prowadzona z poziomu instytucji ulokowanej na szczeblu 

regionalnym (szczegółowe rekomendacje dotyczące formy i kanałów komunikacji zostały 

przedstawione w Tabeli rekomendacji). Promocja poszczególnych usług należeć powinna przy tym 

do samych instytucji szkoleniowych, które zgodnie z logiką modelu popytowego powinny 

samodzielnie zadbać o pozyskiwanie klientów. 

Powiatowe urzędy pracy oraz zamiejscowe struktury WUP mogłyby zostać zaangażowane 

w realizację zadań związanych z diagnozą potrzeb rozwojowych. Jeśli chodzi o operatorów, zakres 

ich zadań w obszarze informacji i promocji powinien polegać na przekazywaniu informacji 

dotyczącej usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Do obowiązków operatorów można także 

włączyć pozyskiwanie od instytucji szkoleniowych informacji, dotyczących planowanych (nieujętych 

w BUR) terminów realizacji usług oraz liczby uczestników brakujących do zrealizowania danej usługi. 

Realizacja tych zadań nie powinna jednak generować odrębnych kosztów kwalifikowanych.  

 

Tabela 15. Rekomendowane rozwiązania w obszarze obsługi uczestników. 

OBSŁUGA UCZESTNIKÓW 

IP WUP 

 Bieżąca kontrola nad procesem 

rekrutacji (weryfikacja, czy rejestrowane 

są osoby uprawnione; szybka 

identyfikacja zagrożeń dla realizacji 

zasady równości szans oraz uczestnictwa 

grup priorytetowych) 

 Bieżąca kontrola nad postępami 

OPERATORZY 

 Wyraźnie większa efektywność – 

możliwość obsługi znacznie większej 

liczby uczestników w tym samym czasie 

 Mniej odczuwalne obciążenia formalne 

po stronie uczestników (np. mniejsza 

odległość od miejsca zamieszkania)  
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wdrażania i poprawnością 

wydatkowania 

 Prestiż instytucji – potencjalnie większa 

skłonność do uczestnictwa w Programie 

 

 

 

REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIE 

Rekomenduje się, aby wszystkie zadania związane z obsługą uczestników (w tym: rejestracja 

w systemie, zawarcie umowy dofinansowania, pobranie wkładu własnego i rozliczenie wsparcia) 

umieścić w zakresie zadań operatorów. Przyjęcia takiego rozwiązania wymagało będzie po stronie IP 

WUP prowadzenia systematycznych działań kontrolnych. Koszty oraz czasochłonność ich realizacji 

będą jednak wyraźnie mniejsze niż gdyby zadania te pozostały w zakresie obowiązków IP WUP.  

Decentralizacja obsługi uczestników wymagała będzie szczególnej kontroli kilku ryzyk. Po pierwsze, 

należy wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed podwójnym finansowaniem. Należy również 

zapewnić, aby wsparcie przekazywane było uprawnionym osobom oraz na kwalifikowane usługi.  

W znacznym stopniu, panowanie nad tymi zagrożeniami, umożliwiają funkcjonalności Bazy Usług 

Rozwojowych. Rejestracja wsparcia w tym systemie prowadzona jest z zastosowaniem unikalnych 

identyfikatorów uczestnika. Identyfikowane są również usługi, z których korzystają poszczególne 

osoby. Pozwala to na eliminację zjawiska podwójnego finansowania. Powiązanie wsparcia 

z usługami zarejestrowanymi w BUR usuwa z kolei ryzyko przekazania dofinansowania na usługi 

niekwalifikowane.  

Zasada równości szans 

 Rekomendowany sposób podziału zadań pozostaje neutralny wobec zasady równości szans.  

Realizacja celów 

 Przekazanie operatorom zadań związanych z obsługą uczestników wpłynąć powinno 

korzystnie na efektywność systemu wdrażania, co będzie miało kluczowe znacznie dla 

realizacji zakładanych celów ilościowych 

 Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez IP WUP będą miały dostateczną skalę, 

aby objąć zdecydowaną większość przedstawicieli grupy docelowej. Komplementarny 

charakter będą miały działania marketingowe prowadzone przez instytucje szkoleniowe. 

Możemy więc oczekiwać, że osoby zainteresowane rozwojem kwalifikacji będą miały wiedzę 

na temat dostępnych usług rozwojowych. Spełnione zostaną tym samym warunki konieczne 

dla skutecznej realizacji celów Działania. 

 

Wybór operatorów  

Rekomendowany powyżej sposób podziału zadań warunkuje kryteria, którymi należało 

będzie się kierować w procesie wyboru zewnętrznych operatorów. Koncentracja na obsłudze 

odbiorców zakłada ograniczenie uznaniowości decyzji podejmowanych przez operatorów. 

Wartość dodana związana z zastosowaniem zdecentralizowanego schematu wdrażania 

powinna wyrażać się w ułatwionym dostępie uczestników do instytucji, w których realizowane 

będą niezbędne formalności. Wyłączenie działań związanych z doradztwem i diagnozą 

potrzeb rozwojowych, sprawia natomiast, że nie jest koniecznym, aby od potencjalnych 

operatorów wymagać znajomości lokalnego rynku, czy też doświadczeń związanych 

z realizacją usług rozwojowych.  
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Rekomendowany zestaw kryteriów wyboru operatorów powinien uwzględniać zatem 

następujące elementy: 

 
POTENCJAŁ 

ORGANIZACYJNY 

 

Kryteria wyboru operatorów 

 Doświadczenie związane z kontraktowaniem (podpisywaniem) 

oraz rozliczaniem umów o dofinansowanie w ramach programów 

finansowanych ze środków europejskich, w tym projektów 

o charakterze szkoleniowym, 

 Potencjał kadrowy (dysponowanie zespołem osób posiadających 

doświadczenie w obsłudze finansowej projektów o charakterze 

szkoleniowym). 

DOSTĘPNOŚĆ Kryteria wyboru operatorów 

 Dysponowanie zapleczem techniczno-lokalowym. Operatorzy 

powinni dysponować zapleczem pozwalającym na szybkie 

utworzenie biur na poziomie poszczególnych powiatów. Aranżacja 

oraz bezpośrednie otoczenie biur powinny uwzględniać potrzeby 

osób niepełnosprawnych, 

 Wymagane godziny pracy. Dla sprawności wdrażania założyć 

należy, że biura operatorów powinny być otwarte we wszystkie dni 

robocze. Przynajmniej raz w tygodniu biura otwarte być powinny 

do późniejszych godzin popołudniowych (np. do 18-tej). 

 

Dla spełnienia powyższych wymagań, koniecznym może być wspólne aplikowanie kilku 

podmiotów. Dotyczyć to może zwłaszcza partnerstw zawieranych pomiędzy organizacjami 

posiadającymi doświadczenie w obsłudze projektów oraz organizacjami dysponującymi 

odpowiednim zapleczem lokalowym. Wśród potencjalnych operatorów wskazać możemy 

następujące kategorie podmiotów: 

 Organizacje funkcjonujące w Krajowym Systemie Usług. Do grupy tej zaliczymy 

agencje rozwoju regionalnego, organizacje biznesowe, oraz inne instytucje 

dysponujące bogatym doświadczeniem, związanym z realizacją projektów 

finansowanych ze środków europejskich, a także realizacją innych zadań wpisujących 

się w specyfikę instytucji otoczenia biznesu. W województwie podkarpackim sieć tych 

organizacji jest dość dobrze rozwinięta (17 podmiotów figurujących w bazie ośrodków 

Krajowego Systemu Usług) i stosunkowo równomiernie rozłożona (obecność 

we wszystkich podregionach).  

 Organizacje dysponujące siecią placówek lokalnych (np. Caritas, cechy rzemiosł) – 

jako partnerzy zapewniający spełnianie wymagań dotyczących zaplecza 

techniczno-lokalowego.  

Rozważyć należy, czy o status operatora będą mogły ubiegać się instytucje szkoleniowe. 

Dotyczy to zwłaszcza ośrodków kształcenia zawodowego oraz innych placówek kształcenia 
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ustawicznego, które dysponują dobrze rozwiniętym zapleczem na poziomie powiatów, 

a zarazem posiadają doświadczenia w obsłudze projektów unijnych. Przy założeniu, że 

zadania operatora nie miałyby charakteru uznaniowego i obejmowały wyłącznie czynności 

techniczne, byłoby to rozwiązanie dopuszczalne. Nie zachodziłoby wówczas ryzyko 

wystąpienia konfliktu interesów. Ze względu na przejrzystość systemu, może być to jednak 

rozwiązanie niekorzystne wizerunkowo. Dlatego też, rekomendujemy, aby konkursy 

na realizacje zadań operatora poprzedzić konsultacjami, które pozwolą wstępnie 

zdiagnozować zainteresowanie i zdolność do realizacji zadań wśród różnych grup 

podmiotów. W przypadku wystąpienia trudności w wyłonieniu operatorów, krąg organizacji 

uprawnionych do pełnienia tej roli instytucji powinien zostać rozszerzony. Wówczas mógłby 

on obejmować między innymi podmioty działające na rynku usług szkoleniowych.  

 

Dystrybucja i rozliczanie wsparcia 

W ramach systemów popytowych praktykowane są dwie formy finansowania usług. Pierwsza 

z nich opiera się na systemie bonów. Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji 

rejestrowane są wówczas przez operatorów, po czym pobierany jest zazwyczaj wkład własny, 

a następnie wystawiany jest bon na realizację usług szkoleniowych o określonej wartości oraz 

określonym terminie ważności. Uczestnik przekazuje następnie bon do wybranej instytucji 

szkoleniowej, która na jego podstawie, po zrealizowaniu usługi, wystawia fakturę i przekazuje 

ją do operatora. Podstawowym walorem tego rozwiązania jest duża elastyczność. 

Na podstawie bonu skorzystać można bowiem z usług realizowanych przez wszystkich 

akredytowanych dostawców, wybierając przy tym najbardziej dogodny dla siebie czas oraz 

miejsce. Kolejną zaletą bonów jest ograniczenie nakładów finansowych ponoszonych przez 

uczestnika do wkładu własnego. Cecha ta odróżnia system bonów od drugiej z form 

finansowania, tj. od systemu refundacyjnego. W ramach tego podejścia uczestnik zawiera 

 z operatorem umowę dofinansowania. Następnie uczestnik wybiera usługę rozwojową, 

której koszty w całości pokrywa ze środków własnych. Fakturę wystawioną przez instytucję 

szkoleniową, uczestnik przekazuje do operatora, który refunduje poniesione przez niego koszty 

do wysokości ustalonego wkładu własnego.  

Zasada równości szans 

 Kluczowe znaczenie dla zachowania zasady równości szans będzie miało zapewnienie dogodnego 

dostępu do operatorów oraz dostosowanie ich biur do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Realizacja tych założeń oparta być powinna na odpowiednio określonych kryteriach wyboru 

operatorów 

Realizacja celów 

 Rekomendowane rozwiązanie będzie miało neutralny wpływ na realizację celów Działania 
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Ze względu na dużą czasochłonność oraz szereg ryzyk organizacyjnych, jakie towarzyszyłyby 

opracowaniu systemu bonowego, rekomendujemy zastosowanie podejścia refundacyjnego. 

Sposób jego wdrożenia powinien być zgodny z poniższym schematem.  

 

Realizacja takiego podejścia opierała będzie się na umowach dwustronnych zawieranych 

pomiędzy operatorem a uczestnikami. Z uwagi na fakt, że odbiorcami wsparcia będą osoby 

indywidualne, nie będzie zachodziła konieczność weryfikacji zachowania przepisów 

dotyczących pomocy publicznej. Aby zapewnić odpowiednią elastyczność systemu, umowy 

powinny mieć charakter ramowy, tj. wskazywać zakres tematyczny dofinansowanego 

kształcenia, limity dotyczące łącznego i jednostkowego kosztu usług oraz termin realizacji 

wsparcia. Z punktu widzenia celów Działania 9.5, istotnym jest, aby dofinansowanie 

obejmowało kształcenie poparte uzyskaniem uznawalnych certyfikatów. Dlatego też 

ważnym jest, aby zakres dofinansowania obejmował koszty certyfikacji.  

Zastosowanie podejścia refundacyjnego, jest w analizowanych warunkach rozwiązaniem 

optymalnym. Jego słabością jest konieczność wygospodarowania środków własnych 

(na pokrycie całości kosztów usługi lub, przy odpowiednio elastycznym podejściu instytucji 

szkoleniowej, na pokrycie kosztów zaliczki). Dla części osób, spełnienie tego warunku może 

być nieosiągalne. Dlatego też, rekomendujemy, aby podejście refundacyjne uzupełnić 

o model oparty na umowach trójstronnych, zawieranych z udziałem uczestników 

i operatorów (po stronie zamawiającego usługę rozwojową) oraz instytucji szkoleniowych 

(po stronie wykonawcy).  

  

Osoba zainteresowana 
kształceniem zgłasza się 

do operatora 

Operator rejestruje 
uczestnika, z którym 

podpisuje umowę 
dofinansowania 

Uczestnik wybiera usługę i 
pokrywa jej koszt ze 
środków wlasnych 

Usługa zostaje 
zrealizowana 

Uczestnik przekazuje 
fakturę do operatora 

Operator refunduje koszty 
usługi do wysokości 

wkładu własnego 
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Zobowiązania przyjmowane przez uczestnika obejmowałyby wysokość oraz termin i formę 

wniesienia wkładu własnego. Operator natomiast zobowiązywałby się do uregulowania 

pozostałych kosztów usług. Należy mieć na względzie, że instytucje szkoleniowe mogą nie 

być skłonne do zawierania tego rodzaju umów, jeśli wypłata środków przez operatora 

warunkowana będzie ukończeniem kursu przez uczestnika. W przypadku rezygnacji z usług  

w trakcie jej świadczenia, instytucja szkoleniowa zmuszona byłaby pokrywać koszty 

kształcenia, które przewyższać będą zwykle wysokość pobranego od uczestnika wkładu 

własnego. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji, oprócz 

umów trójstronnych, powinny być zawierane umowy dwustronne pomiędzy uczestnikami  

i operatorami. Zawierałyby one zobowiązania uczestnika do ukończenia przewidzianej dla 

danej usługi ścieżki kształcenia oraz określały sankcje przewidziane za ich niedopełnienie. 

Egzekucja ewentualnych należności leżałaby wówczas w zakresie obowiązków operatorów,  

a koszty realizacji tych zadań powinny być uwzględniane w budżetach realizowanych przez 

nich projektów. Podstawową słabością takiego rozwiązania byłaby jednak jego bardzo 

ograniczona elastyczność. Umowy trójstronne nie mogłyby mieć charakteru ramowego,  

a więc ich przedmiotem musiałyby być konkretne usługi, świadczone przez konkretne 

instytucje szkoleniowe. 

Rozwiązanie alternatywne mogłoby stanowić zawieranie umów ramowych pomiędzy 

instytucjami szkoleniowymi oraz IP WUP. Na ich podstawie operator przekazywałby całość 

kosztów usługi bezpośrednio do instytucji szkoleniowej. Kwestia zobowiązania do ukończenia 

kształcenia zgodnie z przewidzianą ścieżką oraz poboru wkładu własnego byłaby 

rozstrzygana na podstawie odrębnej umowy pomiędzy uczestnikiem a operatorem. Wówczas 

nie byłoby konieczności zawierania umów trójstronnych.  

  

 ODBIORCA 

 

 OPERATOR 

 

INSTYTUCJA 

SZKOLENIOWA 

 
UMOWA 

TRÓJSTRONNA 

UMOWA DWUSTRONNA  
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Walorem takiego podejścia byłaby większa, niż w przypadku umów trójstronnych, 

elastyczność. Dlatego też, proponujemy, aby rozwiązanie to stanowiło alternatywę 

pierwszego wyboru dla klasycznego modelu refundacyjnego. Podpisywanie umów 

ramowych nie powinno być jednak traktowane jako warunek konieczny, umożliwiający 

instytucjom szkoleniowym świadczenie dofinansowanych usług. W przypadku podmiotów, 

które nie będą zainteresowane zawieraniem tego typu kontraktów, alternatywę 

dla schematu refundacyjnego stanowiłby umowy trójstronne. 

 

Ewaluacja i obserwacje efektów 

Powiązanie wsparcia realizowanego w ramach Działania 9.5 z Bazą Usług Rozwojowych 

pozwoli na pozyskiwanie bieżących informacji zwrotnych, bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów. BUR obliguje bowiem uczestników do wypełniania ankiet 

ewaluacyjnych oceniających usługi, z których korzystano. Zakres pozyskiwanych tą drogą 

informacji będzie jednak ograniczony. Dlatego też, zalecanym jest realizacja dodatkowych 

zadań związanych z ewaluacją i obserwacją efektów wsparcia. Powinny być one 

Zasada równości szans 

 System refundacyjny stanowić może barierę uczestnictwa dla niektórych grup osób. 

Aby temu przeciwdziałać rekomendowane jest zastosowanie opcjonalnego mechanizmu, 

opartego na umowach trójstronnych.  

Realizacja celów 

 Rekomendowany system refundacyjny znajdzie zastosowanie w przypadku większości 

interwencji o charakterystyce zbliżonej do Działania 9.5, jakie zaplanowano w obecnej 

perspektywie finansowej. Konieczność zaangażowania środków własnych nie powinna 

istotnie ograniczać liczby osób zainteresowanych udziałem w dofinansowanym 

kształceniu. Proponowane rozwiązanie, samo w sobie, nie będzie więc miało wpływu 

na realizację celów.  

 ODBIORCA 

 

 OPERATOR 

 

INSTYTUCJA 

SZKOLENIOWA 

 

UMOWA DWUSTRONNA  

UMOWA 

RAMOWA 

USŁUGA 

 IP 

 

PŁATNOŚC 
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prowadzone przez IP WUP jako instytucję koordynującą funkcjonowanie systemu wdrażania.  

W obszar ten wpisywać powinny się okresowe przeglądy stanu wdrażania. Ich celem byłaby 

między innymi weryfikacja zachowania zasady równości szans oraz skali uczestnictwa 

przedstawicieli grup priorytetowych. Zidentyfikowanie niepożądanych zjawisk powinno 

stanowić wówczas przesłankę dla przeprowadzenia analizy przyczyn ich występowania,  

a w kolejnym kroku dla opracowania koniecznych modyfikacji systemu wdrażania. 
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 6. Rekomendacje 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

1. W kategorii działań obejmujących 

certyfikację i walidację (bez 

szkolenia) istotne miejsce zajmuje 

też podnoszenie kompetencji 

nauczycieli kształcących 

zawodowo. Wynika 

to ze wskazanego wcześniej 

niskiego potencjału kadrowego 

szkół zawodowych. Jeżeli od „kadr 

gospodarki” oczekuje się wysokich 

umiejętności dopasowanych 

do potrzeb przedsiębiorstw, 

to oddziaływać należy także 

na osoby dostarczające wiedzy 

i umiejętności. Muszą one bowiem 

nadążać nad rozwojem 

technologicznym, ale także 

dostosowywać umiejętności 

pedagogiczne do zmieniających 

się warunków (strona raportu: 65). 

 

Objęcie interwencją 

nauczycieli szkół 

zawodowych, 

umożliwiającą im bezpłatne 

KKZ, KUZ lub sam proces 

walidacji i certyfikacji 

umiejętności. 

IZ RPO WP 2014-2020 Modyfikacja SZOOP 

 

30 IX 2017 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 
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Obszar Edukacja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

2. Problem „dopasowania kształcenia 

do potrzeb rynku pracy” pojawił się 

w politykach publicznych jeszcze 

w okresie przedakcesyjnym. 

To oznacza, że pomimo wielu 

wysiłków i wydatkowania 

znacznych środków problem ten 

nie został jak dotąd 

satysfakcjonująco rozwiązany. Jest 

to jeden z argumentów przeciwko 

stosowaniu modelu podażowego 

w dotowaniu kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, powszechnego 

w perspektywie 2014-2020. Tezę 

podtrzymują wszystkie kluczowe 

ewaluacje ex-ante i ex-post 

przeprowadzone na potrzeby 

programów centralnych i regionalnych 

(strony raportu: 74-75) 

Przyjęcie modelu 

mieszanego z dominującą 

rolą modelu popytowego 

i z zastosowaniem 

zdecentralizowanego 

modelu wdrażania. 

IZ RPO WP 2014-2020 Schemat wdrażania 

zgodnie z opisem 

w rozdziale 4.3.2.5. 

 

30 IX 2017 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 
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Obszar Edukacja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

3. Wyniki badań wskazują na silnie 

zakorzenione przekonania 

u pracodawców, że dobry 

pracownik musi posiadać 

długoletnie doświadczenie 

zawodowe. Posiadanie nawet 

rozpoznawanych i uznanych 

w branży kwalifikacji, które 

poświadczają posiadanie 

konkretnych umiejętności osoby 

ubiegającej się o stanowisko pracy, 

zdaje się być niewystarczające dla 

wielu zatrudniających (strony 

raportu: 28, 45-46). 

Działania informacyjno – 

promocyjne skierowane 

również do pracodawców, 

pomimo, że nie stanowią 

grupy docelowej działania. 

IZ RPO WP 2014-2020 Skierowanie działań 

informacyjnych 

związanych 

z uświadomieniem 

pracodawców 

na temat tego, że 

posiadanie kwalifikacji 

potwierdza posiadanie 

konkretnej kompetencji 

i wykorzystanie 

umiejętności 

w praktyce. 

30 IX 2017 – 31 XII 

2022 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Informacja i promocja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 
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4. Duża waga przykładana jest przez 

pracodawców do doświadczenia 

potencjalnych pracowników. Same 

kwalifikacje wydają się być 

niewystarczającym powodem 

do zatrudnienia pracownika (strony 

raportu: 28, 45-46). 

Rekomenduje się objęcie 

dofinansowaniem rozwoju 

kwalifikacji w formie staży 

i praktyk.  

IZ RPO WP 2014-2020 Finansowanie kosztów 

staży i praktyki 

w ramach programów 

komplementarnych 

wobec RPO 

30 IX 2017 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Edukacja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

5. W związku z niską skalą 

uczestnictwa w kształceniu 

ustawicznym, ważne jest 

nakierowanie działań 

informacyjno-promocyjnych 

na kształtowanie postaw 

rozwojowych wśród potencjalnych 

odbiorców wsparcia (strony 

raportu: 35, 68). 

Rekomenduje się 

zaangażowanie 

w kampanie informacyjno-

promocyjne lokalnych 

instytucji i liderów opinii 

publicznej.  

IP WUP Realizacja 

wielopoziomowej 

kampanii informacyjnej, 

realizowanej poprzez 

kanały 

ogólnoregionalne oraz 

na poziomie lokalnych 

społeczności 

(np. w formie 

zróżnicowanych 

elementów marketingu 

bezpośredniego, 

stosowanych 

we współpracy 

30 VI 2017 - 31 XII 

2022 
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 z lokalnymi liderami 

opinii, w tym: Kościołem 

i innymi organizacjami 

religijnymi, kadrą 

kierowniczą szkół 

i przedszkoli) 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Informacja i promocja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

6. Sprawna realizacja Działania 

wymaga bieżącej kontroli 

wydatkowania środków, tak aby 

zapobiegać sytuacji w której: 

- brakuje środków na realizację 

pomimo podpisanej umowy 

z uczestnikiem szkolenia 

- nastąpi nieuzasadniony przestój 

we wdrażaniu z powodu wysokich 

wartości kontraktacji (wartości 

podpisanych umów 

o dofinansowanie), co nie znajdzie 

potwierdzenia w rzeczywistej skali 

wydatkowanych środków (strony 

raportu: 94-95). 

Aby zapobiec takim 

sytuacjom należy 

wprowadzić krótkie terminy 

ważności podpisywanych 

umów o dofinansowanie 

zawieranych pomiędzy 

operatorami a uczestnikami 

(np. do 3 miesięcy). 

IZ RPO WP 2014-2020 

 

 

Wprowadzenie umów 

z terminem ważności 

pozwalającym 

na bieżącą kontrolę 

zaawansowania. 

30 IX 2017 
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Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Edukacja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

7. Brak wcześniejszych działań 

o charakterze zbliżonym 

do Działania 9.5 wymaga 

rozeznania rynku pod kątem 

pełnienia roli operatorów przez 

organizacje działające na terenie 

województwa (strony raportu: 92-

94).  

Rekomenduje się rozeznanie 

rynku pod kątem instytucji 

mogących pełnić funkcję 

operatorów. Takie 

rozwiązanie ograniczy 

ryzyko nieskutecznych prób 

wyłonienia operatorów 

w trybie konkursowym.  

IP WUP Przeprowadzenie 

konsultacji 

społecznych, które 

ułatwią ustalenie 

precyzyjnych wymagań 

konkursu na wybór 

operatora (w tym 

wymagań formalnych 

i kryteriów oceny 

wniosków). W proces 

konsultacji powinny 

zostać zaangażowane 

regionalne instytucje 

otoczenia biznesu. 

Możliwość uczestnictwa 

w konsultacjach 

powinny mieć także 

wszystkie podmioty 

zainteresowane 

potencjalnie realizacją 

zadań operatorów 

(w tym instytucje 

30 VI 2017  
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 szkoleniowe). 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Edukacja Program RPO WP 2014-2020 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

8. Zakres informacji zwrotnej dot. 

jakości usług jaka gromadzona jest 

w BUR można uznać za dość wąski.  

W szczególności nie pozwala 

ocenić długofalowej użyteczności 

usług (strona raportu: 98). 

Niezależnie od systemu 

weryfikacji oceny usług 

w instytucji szkoleniowej 

prowadzonej na potrzeby 

Bazy Usług Rozwojowych 

rekomenduje się 

prowadzenie dodatkowych 

badań ewaluacyjnych 

i analizy efektów wsparcia. 

IZ RPO WP 2014-2020 Realizacja analiz 

i badań ewaluacyjnych 

dotyczących 

długofalowych efektów 

kształcenia. 

30 VI 2017  

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji 
Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Edukacja Program RPO WP 2014-2020 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

9. Uzyskanie niektórych kwalifikacji 

wymaga pozytywnego przejścia 

przez badania lekarskie (strony 

raportu: 94-98).  

Ważne, aby odpowiednie 

zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające pozytywne 

przejście badań 

dostarczane było przez 

potencjalnego uczestnika 

szkolenia do operatora 

przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie.  

IP WUP Uwzględnienie tego 

zadania w zakresie 

obowiązków 

załączanych do umów 

z operatorem. 

W przypadku 

kwalifikacji 

wymagających 

zaświadczeń lekarskich 

operatorzy powinni 

uzależniać od ich 

dostarczenia rejestrację 

uczestnika w systemie.  

30 IX2017 – 31 XII 

2022  

Klasa rekomendacji 
Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji 

Rekomendacja 

operacyjna 

Obszar Edukacja 
Program 

RPO WP 2014-2020 
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 7. Recommendations 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

1. In the category of actions 

involving certification and 

validation (without a training), 

development of competences 

of teachers in vocational 

schools plays an important role 

as well. It results from the low 

staff potential, as mentioned 

earlier. If ‘human resources of 

economy’ are expected to 

have excellent skills fitted to 

companies’ needs, it is also 

necessary to influence people 

who provide them with 

knowledge and skills. Not only 

should they keep up with 

technological development, 

but also adjust their 

pedagogical skills to ever-

evolving conditions (p. 65) . 

Including teachers in 

vocational schools in the 

intervention so they could 

participate in KKZ and KUZ 

or solely in the process of 

validation and 

certification of skills. 

 

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

 

Modification of the 

Detailed description 

of priority axes  

30 IX 2017 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 
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Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

2. The problem concerning 

‘training fitted to requirements 

in the labour market’ emerged 

in public policies even before 

the pre-accession period. It 

means that so far despite 

considerable efforts and 

expenses this problem has not 

been solved satisfactorily. It is 

one of the arguments against 

the use of supply model, which 

dominated in the period 2014-

2020, in the subsidies for KKZ. 

The thesis is proved by all key 

ex-ante and ex-post 

evaluations carried out at the 

level of regional and central 

operational programmes (pp. 

74-75). 

Adopting a mixed model 

with a prevalence of 

demand approach using 

decentralized model of 

implementation. 

 

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

 

Description in chapter 

4.3.2.5. 

30 IX 2017 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 
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Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 

 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

3. Results of the research indicate 

employers’ firm belief that a 

good employee should have a 

longtime professional 

experience. Merely having 

qualifications that confirm skills 

of a candidate, even if they 

are recognized and 

acknowledged in the industry, 

seems insufficient for many 

recruiters (pp. 28, 45-46). 

Information and 

promotion among 

employers, although they 

are not the target group 

of the operation. 

 

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

 

Providing employers 

with information in 

order to make them 

realize that having a 

qualification confirms 

having a certain 

competence and an 

ability to use it in 

practice. 

30 IX 2017 – 31 XII 

2022 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 

Area Information and promotion Program 
RPO WP 2014-

2020 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 
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4. Employers attach great 

significance to experience of 

potential employees. A 

qualification itself does not 

seem to be sufficient to hire 

one. (pp. 28, 45-46). 

Co-financing the 

development of 

qualifications in the form 

of traineeships and 

apprenticeships.  

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

 

Introducing subsidized 

internships as a part of 

complementary 

measures (i.e. national 

programs in the field 

of promoting 

Professional 

Qualification Courses) 

30 IX 2017 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 

Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

5. Due to a small attendance in 

lifelong learning it is crucial to 

adjust information and 

promotional actions to 

encourage pursuit of 

development among potential 

recipients of support (pp. 35, 

68). 

Involving local institutions 

and influencers in 

information and 

promotional campaigns. 

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

 

Conducting multi-level 

awareness-rising 

campaign. It is 

recommended to 

make use of both 

regionwide channel 

and variety of locally-

based activities (e.i. 

different form of direct 

marketing applied in 

cooperation with local 

opinion makers, 

including Catholic 

30 VI 2017 - 31 XII 

2022 
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 Church and other 

religious organizations, 

school/ kindergarten 

principles). 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 

Area Information and promotion Program 
RPO WP 2014-

2020 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

6. Efficient execution of the 

Measure requires ongoing 

control of the way resources 

are being disbursed, so as to 

avoid following kinds of 

situation: 

- there is shortage of funds in 

spite of a contract with a 

participant of a training 

- there is an unjustified 

stoppage in an implementation 

process due to a high value of 

contracts for co-financing that 

is not confirmed by a real 

Contracts between 

operators and 

participants 

(recommended duration: 

3 months) 

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

 

Introducing contracts 

validty that would 

enable the MA to 

effectively monitor the 

actual level of 

spending  

30 IX 2017 
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 volume of disbursed funds 

(pp.94-95). 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 

Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 
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No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

7. Lack of previous measures 

similar to Measure 9.5 requires 

insight into local organizations 

capacities in term of providing 

the operators services (pp.92-

94).  

Insight into the market, 

paying special attention 

to institutions that may 

play the role of operators. 

Such a solution will 

reduce the risk of 

ineffective trials to select 

operators in a 

competition. 

Intermediate Body – 

Voivodeship Labour 

Office 

Carrying out open 

debate that will 

facilitate a settlement 

of detailed 

requirements of the 

competition for a 

selection of an 

operator (including 

formal requirements 

and criteria of 

application 

evaluation). The 

process should 

engage regional 

business environment 

organizations and be 

kept open to all 

subject having 

potential interest in 

applying for the role 

of operator (including 

service providers). 

30 VI 2017  

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 
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Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

8. The scope of information about 

the quality of services that is 

stored in the Development 

Services Base might be 

evaluated as quite narrow. In 

particular it does not allow to 

identify barriers. In particular, it 

provides no evidence for 

evaluating long-term utility of 

the learning (p. 98).  

Additional evaluation and 

analysis of the effects of 

the support, independent 

from the verification 

system of services in a 

training institution for the 

Development Services 

Base. 

Managing Authority 

RPO WP 2014-2020 

Execution of analyses 

and evaluation 

research exploring 

long-term effects of 

the learning 

procedure. 

30 VI 2017  

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 

Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of 

recommendation 
Implementation Deadline 

9. Accomplishment of certain 

qualifications requires medical 

examination (pp. 94-98). 

It is crucial that an 

appropriate medical 

certificate testifying 

positive results of 

Intermediate Body – 

Voivodeship Labour 

Office 

Including that duty in 

a range of 

responsibilities 

enclosed to contracts 

30 IX 2017 – 31 XII 

2022  
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 examination is provided 

by a participant of a 

training before the 

contract for co-funding is 

signed. 

with operators. In case 

of qualifications that 

require pre-training 

medical exam, 

operator should 

oblige participant to 

provide the exam 

certificates before 

signing in. 

Class of recommendation Program recommendation  
Subclass of 

recommendation 

Operational 

recommendation 

Area Education Program 
RPO WP 2014-

2020 
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Załączniki 

1. Abstrakt – kluczowe wnioski i rekomendacje 

W toku realizacji Ewaluacji ex-ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form 

kształcenia zawodowego należało uzyskać odpowiedź na szereg pytań ewaluacyjnych, natomiast 

za główny cel badawczy uznano wsparcie procesu wdrażania interwencji w zakresie podnoszenia 

kompetencji osób dorosłych. Określono w tym dwa cele szczegółowe:  

 Diagnoza potrzeb w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz możliwych form ich zaspokojenia 

w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy kształcenia zawodowego. 

 Określenie możliwych schematów wdrażania interwencji wraz z analizą ich mocnych i słabych 

stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego. 

Zakres prowadzonych prac skupiał się wokół czterech modułów badawczych: rekonstrukcji teorii 

interwencji, diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje, interpretacji i oceny wyników zgromadzonych 

danych, rekomendacji i sposobów ich wdrożenia skonsultowanych z gronem ekspertów w trakcie 

warsztatu implementacyjnego. 

W ramach pierwszego celu szczegółowego zdiagnozowano potrzeby pracodawców w zakresie 

kwalifikacji. Poszukują oni i cenią przede wszystkim kwalifikacje nadawane przez organy władz 

publicznych i samorządowych, uprawniające do wykonywania danego zawodu. Znacznie mniejszym 

uznaniem cieszą się natomiast kwalifikacje potwierdzające posiadanie kompetencji miękkich. 

Do najszerzej rozpoznawalnych certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zaliczają się te 

związane ze spawaniem (metoda MIG oraz spawanie drutem proszkowym). Dużym uznaniem cieszą się 

natomiast certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie spawania gazowego acetylo-

tlenowego. Podkarpaccy pracodawcy cenią także szereg kwalifikacji w zakresie energetyki 

nadawanych przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki.  

Niezależnie od branży w jakiej działa firma, dużą popularnością w ciągu najbliższych 6 miesięcy będą 

cieszyć się szkolenia związane z prawem podatkowym (szczególnie dotyczące zmian w rozliczaniu 

podatku VAT) oraz innymi aspektami prawnymi związanymi ze zmianami w ustawach, które często 

regulują pracę organizacji (prawo pracy, prawo oświatowe, świadczenia socjalne). Przedsiębiorstwa 

zajmujące się budownictwem i przemysłem planują w dużej mierze doskonalenie swoich pracowników 

w zakresie zdobywania przez nich uprawnień do obsługi maszyn – wózków widłowych, jezdniowych, 

suwnic, operatorów CNC. Nieco rzadziej pojawia się także zapotrzebowanie na zdobycie uprawnień 

spawalniczych czy elektrycznych.  

Pracownicy firm zaliczających się do RIS3 wskazywali na brak odpowiedniej, zgodnej z ich 

zapotrzebowaniem, oferty szkoleniowej na podkarpackim rynku. Obsługa specjalistycznego 

oprogramowania (w branży IT) bądź nowych modułów wykorzystywanych w firmie rozwiązań 

software’owych (np. oprogramowanie CAD/CAM lub obsługa drukarek 3D) wymaga sięgania 

po wsparcie firm projektujących dane oprogramowanie, bądź posiłkowania się instytucjami 

szkoleniowymi o zasięgu ogólnopolskim. W takiej sytuacji znajdują się także specjalistyczne firmy IT, 

zmuszone do korzystania z oferty zewnętrznej oferującej szkolenia z zakresu programowania. 
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Pomimo braków zidentyfikowanych przez pracodawców w ofercie szkoleniowej, rynek usług 

rozwojowych województwa podkarpackiego należy ocenić jako zadowalająco otwarty, gdzie nie 

istnieją istotne bariery w dostępie do określonych kwalifikacji. Na Podkarpaciu dostępne są niemalże 

wszystkie spośród 155 kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez 

organy władz publicznych i samorządów zawodowych oraz 254 kwalifikacje rynkowe. W przypadku 

tych pierwszych przeszło 1/3 stanowią uprawnienia do wykonywania określonego zawodu np. murarzy, 

cieśli, fryzjerów itd. Pozostałe kwalifikacje to przede wszystkim specjalistyczne uprawnienia 

do wykonywania określonych czynności zawodowych np. wykonywania połączeń nierozłącznych, 

napełniania zbiorników ciśnieniowych itd.  

W przypadku priorytetowych grup docelowych (osoby 50+, osoby o niskich kwalifikacjach) warto 

zwrócić uwagę na ich niską motywację do rozwoju zawodowego, co wymaga zastosowania 

adekwatnych działań informacyjno-promocyjnych. Warto, aby zostały zaakcentowane te elementy, 

które motywują te osoby do dokształcania się: umocnienie pozycji na rynku pracy oraz zwiększenie 

przewagi konkurencyjnej na rynku pracy nad młodszymi pracownikami w przypadku osób 50+. 

W sytuacji, gdy w toku wdrażania podejścia popytowego, skala udziału przedstawicieli osób pow. 50 

roku życia bądź osób o niskich kwalifikacjach okazałaby się zbyt niska, warto rozważyć uruchomienie 

konkursu na realizację projektów dedykowanych. 

Podkarpaccy pracodawcy deklarują znajomość KKZ i KUZ jako możliwych form podnoszenia kwalifikacji 

i umiejętności. Niemniej należy zwrócić uwagę na niską znajomość definicji i zakresu tych form 

szkoleniowych, zgodnych z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ograniczona powszechność 

wykorzystywania KKZ i KUZ wynika z przesłanek systemowych (zbyt mała ilość informacji dot. kształtu 

wsparcia, nieprecyzyjna formuła organizacji, szczególnie KUZ). Obecnie marginalnie korzysta się z tych 

form wsparcia. Przed doprecyzowaniem formuły wsparcia nie może być mowy o szerszym ich 

wykorzystaniu. Główne zmiany jakie powinny mieć miejsce w celu zwiększenia zainteresowania tą formą 

kształcenia powinny mieć charakter centralny i mieć miejsce na poziomie ustawodawczym 

(doprecyzowanie w Rozporządzeniu formy realizacji KUZ, dostosowanie KKZ do potrzeb potencjalnych 

uczestników). W tym celu rekomendowane byłoby przeprowadzenie badania typu User experience 

w ramach którego zdiagnozowane zostałyby potrzeby osób potencjalnie zainteresowanych tymi 

formami kształcenia. Jeśli chodzi o Podkarpacie, zainteresowanie KKZ i KUZ można zwiększyć poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod promocyjnych. Ważne, aby były dostosowane do grupy 

potencjalnych odbiorców (czyli przede wszystkim osób o niskich kwalifikacjach) pod względem kanału 

przepływu i treści. Treść materiałów promocyjnych powinna natomiast skupiać się na głównych 

zaletach ukończenia tych form szkoleniowych.  

Dominującą formę wdrażania Działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020 (Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych) 

stanowić powinien model popytowy, który opiera się na założeniu, że forma i tematyka 

dofinansowanych usług rozwojowych odzwierciedlać powinny aktualne zapotrzebowania grup 

docelowych. Jest to podejście odmienne od dominującego dotąd modelu podażowego, w ramach 

którego tematyka wsparcia wynikała z założeń przyjmowanych przez instytucje systemu wdrażania. 
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Zmiana podejść wynika z braku zadowalających efektów dotychczasowych interwencji. Pomimo 

zaangażowania niebagatelnych środków, ich realizacja nie przełożyła się na istotne zwiększenie skali 

uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, ani też na jakość świadczonego kształcenia. Przyjęto zatem, 

że bardziej adekwatnym rozwiązaniem będzie mocniejsze powiązanie wsparcia z bieżącymi potrzebami 

pracowników i pracodawców. Podejście popytowe, nie kwestionuje założeń o występowaniu potrzeb 

rozwojowych, których nie można zaspokoić poprzez usługi świadczone na zasadach rynkowych. 

Przypadki takie uznaje się jednak za nadzwyczajne i jako takie wymagające indywidualnego podejścia. 

Jako wiodący czynnik utrudniający upowszechnienie kształcenia ustawicznego, przyjmuje się jednak 

bariery natury finansowej. Wychodząc z założenia, że mechanizm popytowy jest najlepszą formą 

weryfikacji jakości i użyteczności usług do minimum ogranicza się natomiast ingerencję w tematykę oraz 

formę świadczonego wsparcia. 

Jako rekomendowane rozwiązanie proponujemy zatem system wdrażania z dominującą rolą podejścia 

popytowego, uzupełnianego w sytuacjach nadzwyczajnych elementami podażowymi (tzw. model 

mieszany). Elementy podażowe powinny mieć natomiast charakter punktowy i wykorzystywane być 

powinny wyłącznie w reakcji na zidentyfikowane lub przewidywane deficyty podejścia popytowego 

(np. w sytuacji, gdy zidentyfikowane zostaną nierówności w dostępie do dofinansowanych usług).  

Szczegółowy sposób wdrażania oparty być powinien na schemacie zdecentralizowanym. Zgodnie 

z nim, realizacja zadań związanych z obsługą uczestników spoczywać będzie na operatorach 

zewnętrznych, czyli podmiotach pełniących formalnie rolę Beneficjentów realizujących projekty 

wyłaniane w trybie konkursowym, zgodnie z kryteriami określonymi przez IZ RPO WP 2014-2020. Liczba 

operatorów powinna być nie mniejsza niż liczba podregionów województwa. Zalecanym jest również, 

aby operatorzy utworzyli sieć punktów obsługi uczestnika na szczeblu powiatowym.  

Aby ograniczyć do minimum uznaniowość decyzji podejmowanych przez operatorów, a także 

zapobiec występowaniu ewentualnych konfliktów interesów, zakres ich zadań powinien być 

skoncentrowany na czynnościach technicznych (tj. rejestracji uczestników, zawieraniu umów 

o dofinansowanie i rozliczaniu dofinansowania).  

Do zadań Instytucji Pośredniczącej (WUP) należałaby koordynacja działalności operatorów oraz 

kontrola jej poprawności. Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna być powinna natomiast 

za przygotowania oraz koordynację działań informacyjno-promocyjnych, ukierunkowanych 

na promocję Działania 9.5 jako całości oraz kształtowanie postaw związanych z udziałem w kształceniu 

ustawicznym. Uzupełnieniem byłyby działania marketingowe instytucji szkoleniowych, mające na celu 

promocję konkretnych usług rozwojowych.  

Usługi objęte dofinansowaniem powinny spełniać pewne elementarne wymagania jakościowe. 

Stworzenie efektywnego, wolnego od zbędnej uznaniowości, systemu weryfikacji byłoby jednak 

zadaniem kosztownym, czasochłonnych oraz obarczonym licznymi ryzykami. Dlatego też, 

rekomendowanym jest, aby skorzystać w tym zakresie z funkcjonującego już systemu – Bazy Usług 

Rozwojowych, która pomimo swoich ograniczeń będzie zapewniała wszystkie niezbędne dane, nie 

generując przy tym kosztów, ani nakładów pracy po stronie instytucji systemu wdrażania.  



 

 

 | 121 

 

2. Katalog kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty 

i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych 

i samorządów zawodowych (przekazany w formie elektronicznej – 

plik Excel) 

3. Otwarty katalog kwalifikacji rynkowych (przekazany w formie 

elektronicznej – plik Excel) 

 


