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1. Wykaz skrótów użytych w raporcie 

BUR – Baza Usług Rozwojowych 

CAWI – Computer-Assisted Web Interview (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy 

strony WWW) 

CATI - Computer-Assisted Telephone Interviewing (wspomagany komputerowo wywiad 

telefoniczny) 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

Działanie 7.4 – Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie  

Działanie 7.5 – Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

Działanie 7.6 – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie 

Działanie 8.1 – Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

Działanie 8.2 – Działanie 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra 

pomocy rodzinie 

Działanie 8.3 –Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

Działanie 8.4 – Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępcze 

Działanie 8.5 – Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

Działanie 8.6 – Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie (projekt 

pozakonkursowy ROPS) 

Działanie 9.1 – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

Działanie 9.2 – Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Działanie 9.3 – Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i 

języków obcych 

Działanie 9.4 – Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Działanie 9.5 – Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych 

OP – Oś Priorytetowa 

OP 7 – Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 

OP 8 – Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 
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OP 9 – Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji I Kompetencji w Regionie 

OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 

PI – Priorytet Inwestycyjny 

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 (w raporcie nazywany również Programem) 

TIK – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (z j. ang. Information and Communication 

Technologies - ICT) 
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2. Streszczenie 

Metodologia badania 

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu 

długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne, w celu 

obliczenia wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” przeprowadzono badania ankietowe (technika 

CAWI wspomagana CATI) z uczestnikami projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych w 

ramach PI współfinansowanych z EFS, pracujący w momencie udzielenia wsparcia, którzy 

zakończyli udział w projekcie od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r. Pomiar 

wskaźnika objął następujące PI: 8iv (Działanie 7.4), 8v (Działanie 7.5), 8vi (Działanie 7.6), 9i 

(Działanie 8.1, 8.2), 9iv (Działanie 8.3, 8.4), 9v (Działanie 8.5, 8.6), 10i (Działanie 9.1, 9.2), 10iii 

(Działanie 9.3), 10iv (Działanie 9.4, 9.5). W ramach badania nie udało się zrealizować założonej 

próby w przypadkach, gdy próba stanowiła więcej niż 60% operatu. Powodami braku realizacji 

próby były odmowa udziału w badaniu oraz nieprawidłowy (lub nieaktualny) numer telefonu 

i adres mailowy [szersze omówienie tematu na stronach 18-20]. 

 

Wskaźnik rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” 

Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 10,95%. Najwyższa wartość wskaźnika 

brutto przypadła na PI 10iv Działania 9.4 oraz Działanie 9.5), wynosząc 19,48%. Najniższą 

wartość wskaźnika brutto (6,08%) odnotowano w przypadku PI 10i (Działania 9.1, 9.2). 

Względnie niska wartość wskaźnika wynika z narzuconego sposobu pomiaru – by odnotować 

poprawę sytuacji danej osoby na rynku pracy musi zaistnieć jeden z następujących czynników: 

przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia, przejście z niepełnego do pełnego 

zatrudnienia, zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/ umiejętności/ 

kwalifikacji i wiążąca się z większą odpowiedzialnością, lub awans w pracy. Tymczasem na 

podkarpackim rynku pracy występuje korzystna sytuacja, dzięki czemu znaczna część 

uczestników projektów w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie posiadała już stabilne i 
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pełne zatrudnienie, zaś specyfika wielu przedsiębiorstw uniemożliwia przyznawanie awansu 

w formie zmiany stanowiska na wyższe lub zmiany formy zatrudnienia. 

W celu obliczenia wartości netto wskaźnika w analizie odpowiedzi uwzględniono subiektywną 

ocenę wpływu wsparcia. U uczestnika projektu nastąpiła poprawa sytuacji kwalifikująca do 

wliczenia do wartości netto wskaźnika, jeśli spełnił on co najmniej jeden z warunków 

dotyczących wskaźnika brutto oraz w pytaniu o ocenę wskazał odpowiedzi powyżej 5 w skali 

od 1 do 10. Wartość netto wskaźnika wyniosła 2,88%. Najwyższą wartość netto wskaźnika 

odnotowano w przypadku PI 9i (Działania 8.1 i 8.2) – 11,11%. Najniższe wartości wskaźnika 

odnotowano w przypadku PI 8iv (0,00%), 8vi (0,00%) oraz 10i (0,68%), czyli Działaniach, 

których bezpośrednim celem była nie tylko poprawa sytuacji na rynku pracy, ale także rozwój 

edukacji przedszkolnej i ogólnej oraz profilaktyka zdrowotna.  

Ważną kwestią wpływającą na pomiar wskaźnika jest fakt, iż w projektach realizowanych w 

ramach opisywanych w ewaluacji Działań znaczący odsetek stanowią nauczyciele, którzy 

posiadają stabilną sytuację zawodową, a formy ich awansu zawodowego są ściśle określone, 

niezależne od uczestnictwa w projekcie. Ponadto, uczestnictwo w projektach, podnoszenie 

kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności ma na celu poprawę jakości kształcenia, nie zaś 

poprawę sytuacji na rynku pracy [szersze omówienie tematu na stronach 21-27].  

 

Struktura zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach po opuszczeniu 

Programu 

Wysoka stabilność zatrudnienia w przypadku nauczycieli oraz innych uczestników projektów 

spowodowała, że jedynie 4,84% uczestników projektów wskazało, że ich sytuacja na rynku 

pracy w zakresie stabilności zatrudnienia poprawiła się. Najwyższą wartość wskaźnika 

(11,11%) osiągnięto dla PI 9i, należy jednak wskazać, że zarówno próba, jak i populacja tej 

grupy były niewielkie. Zdecydowanie najniższa wartość przypadła na PI 8iv (0,00%). Odsetek 

osób, które przeszły z niepełnego do pełnego zatrudnienia wyniósł 1,70%. Najbardziej 

pozytywną sytuację odnotowano w przypadku PI 9iv (2,94%) oraz 10i (2,70%). Niska wartość 

struktury zmian w zakresie przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia wynika z faktu, iż 
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zdecydowana większość uczestników projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu.  

Zmianę w postaci awansu w pracy stwierdziło 1,66% wszystkich badanych (45 osób), zaś 

zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji 

i wiążącą się z większą odpowiedzialnością 3,81% (103 osoby).  

Dla zdecydowanie wyższego odsetka uczestników projektów nastąpił wzrost oceny wysokości 

wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy, wynosząc ogółem 19,08%. Podkreśla się 

jednak, iż jest to ocena subiektywna. Najwyższy odsetek osób, które pozytywnie oceniły 

wzrost wynagrodzenia odnotowano w przypadku PI 10iv (30,61%), szczególnie zaś w 

przypadku Działania 9.5 (168 osób). Aż 29,59% badanych uczestników projektów stwierdziło, 

że 6 miesięcy po opuszczeniu Programu w ich sytuacji na rynku pracy zaszły inne niż 

wymienione wyżej pozytywne zmiany. Zaobserwowali je głównie uczestnicy projektów 

realizowanych w ramach PI 8iv (57,14%), 8v (44,92%) oraz 10iv (42,23%). Wśród innych 

pozytywnych zmian uczestnicy projektów szczególnie często wskazywali na sprawniejsze 

radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych (61,63%) oraz wzrost poważania ze strony 

pracodawcy (28,88%) i współpracowników (26,25%).  

Wysoki odsetek uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia Programu nie 

odnotował żadnych zmian (71,30%). Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego braku zmian 

odnotowano w przypadku działań, które nie odnoszą się bezpośrednio do podnoszenia 

kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia. Brak zmian w sytuacji na rynku pracy wynika głównie z 

faktu, iż już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, znaczna część uczestników 

projektów posiadała stabilne zatrudnienie na pełen etat. 5,18% uczestników projektu 

wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu programu pogorszyła się. 

Zdecydowanie najczęstszym powodem występowania zmian niekorzystnych jest spadek 

wysokości wynagrodzenia (88,57%). Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż zmiana 

negatywna dotycząca wynagrodzenia oparta jest na subiektywnej ocenie wysokości 

wynagrodzenia w stosunku do rodzaju wykonywanej pracy, wartość ta może nie oznaczać 

faktycznego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy [szersze omówienie tematu na stronach 

28-39]. 



 

10 | S t r o n a  
 

Formy wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Formami wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia 

udziału są: szkolenie/ kurs (poprawę sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie odnotowano w przypadku 63,51% osób korzystających z tej formy wsparcia); inne 

formy wsparcia (11,82%); usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa (8,44%); 

program zdrowotny (6,08%). 

Szkolenia i kursy, czyli najbardziej popularne formy wsparcia, wpłynęły na poprawę sytuacji 

odbiorców wsparcia realizowanego w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv — w przypadku ostatniego 

PI pozytywną zmianę odnotowano w przypadku aż 116 osób. Uwagę należy zwrócić również 

na poprawę sytuacji w przypadku osób korzystających z form wsparcia w ramach PI 9v – wizyty 

studyjnej (11 osób) oraz innych form wsparcia (27 osób). 

Respondenci zdecydowanie wysoko ocenili użyteczność i efektywność oferowanych form 

wsparcia, co poparte zostało wysokimi ocenami przydzielanymi w skali od 1 do 10 przez 

uczestników badania. Największy odsetek odpowiedzi dotyczył najwyższego możliwego 

wskazania, tj. 10 (31%), często decydowano się również na ocenę 8 (22%) oraz 9 (16%). Na 

oceny negatywne przypada jedynie marginalny odsetek odpowiedzi odbiorców wsparcia. 

[szersze omówienie tematu na stronach 40-49]. 

  

Wnioski i rekomendacje 

Podczas zbierania danych do przeprowadzenia ewaluacji nie udało się zrealizować 

zakładanych prób w przypadkach, gdy próba stanowiła więcej niż 60% operatu. Powodami 

braku realizacji próby były odmowa udziału w badaniu oraz nieprawidłowy (lub nieaktualny) 

numer telefonu i adres mailowy. W związku z tym rekomenduje się cykliczną aktualizację 

danych osobowych uczestników projektów, którzy ukończyli udział w Programie, co ułatwi 

prowadzenie stałego monitoringu sytuacji tych osób oraz ułatwi pozyskiwanie danych do 

ewaluacji. 

W związku z faktem, iż znaczna część mieszkańców województwa podkarpackiego posiada już 

stabilne zatrudnienie, zaś specyfika wielu przedsiębiorstw uniemożliwia przyznawanie awansu 

w formie zmiany stanowiska na wyższe lub zmiany formy zatrudnienia (dotyczy to szczególnie 
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grup nauczycieli, których ścieżka zawodowa jest ściśle określona), a wskaźnik „Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” 

nie zawiera wszystkich możliwych form poprawy sytuacji na rynku pracy, rekomenduje się 

wnioskowanie przez Instytucję Zarządzającą o rozszerzenie definicji wskaźnika o inne formy 

poprawy sytuacji – m.in. uzyskanie wyższego wynagrodzenia, wzrost poważania wśród 

pracodawców i współpracowników oraz zmianę sposobu wyliczania wskaźnika w zakresie 

uwzględniania grup uczestników projektów, których sytuacja na rynku pracy oraz ścieżka 

zawodowa są ściśle określone.  

Dodatkowo, celem części Działań, które zostały włączone do wyliczenia wskaźnika 

długoterminowego, nie jest poprawa sytuacji uczestników projektów na rynku pracy, co 

powoduje zaniżenie wartości wskaźnika. W związku z tym rekomenduje się wnioskowanie o 

zmianę sposobu wyliczania wskaźnika w zakresie realizowanych form wsparcia, tj. 

wyeliminowanie z wyliczania tych form, które nie wpływają bezpośrednio na wzrost 

zatrudnienia i jego jakości [szersze omówienie tematu na stronach 54-56]. 
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3. Summary 

Research methodology 

In accordance with Annex No. 6 to the Guidelines for monitoring of progress of the 

implementation of operational programmes for 2014-2020 - Measurement of long-term result 

indicators of the ESF, in order to calculate the value of the indicator "Number of people in a 

better situation at of the labour market, six months after completing participation in the 

Programme" questionnaires (CAWI assisted by CATI) were conducted with participants of ROP 

PV 2014-2020 projects implemented under IP co-financed by the ESF, who were working at 

the time of granting support, and who completed the project from the beginning of the 

Programme by 30.06.2018 The measurement of the indicator covered the following IP: 8iv 

(Measure 7.4), 8v (Measure 7.5), 8vi (Measure 7.6),  9i (Measure 8.1, 8.2), 9iv (Measure 8.3, 

8.4), 9v (Measure 8.5, 8.6), 10iii (Measure 9.3), 10iv (Measure 9.4 , 9.5). As part of the study, 

the assumed sample was not achieved in cases where the sample accounted for more than 

60% of the survey. The reasons for not reaching the assessed values was the refusal to 

participate in the survey and an invalid (or outdated) telephone number and e-mail address. 

[see more on pages 18-20]. 

 

Long-term result indicator "Number of people in a better situation on the labour market six 

months after completing the participation in the Programme" 

The gross value of the indicator "Number of people in a better situation on the labour market 

six months after completing the participation in the Programme" amounted to 10.95%. The 

highest value of the gross indicator was the value of IP 10iv, Measure 9.4 and Measure 9.5, 

amounting to 19.48%. The lowest value of the gross indicator (6.08%) was observed in case of 

IP 10i (Measure 9.1). Relatively low value of the indicator results from the imposed 

measurement method - in order to notice an improvement of a given situation on the labour 

market one of the following factors must occur: transition from uncertain to stable 

employment, transition from incomplete to full employment, change of job to another, 

requiring higher competence/skills/qualifications and involving greater responsibility, or 

promotion at work. Meanwhile, on the Podkarpackie labour market there is the favourable 

situation due to which a significant part of project participants already has stable and full 

employment at the moment of participation in the project, and the specificity of numerous 
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enterprises prevents promotion in the form of a change of position to higher or change 

employment. 

In order to calculate the net value of the indicator in the analysis of responses, a subjective 

assessment of the impact of the support was taken into consideration. The participant of the 

project improved the qualifying situation to be included in the net value of the indicator given 

the situation in which they met at least one of the conditions for the gross indicator, and in 

the question about the assessment they indicated answers above 5 on a scale from 1 to 10. 

The net value of the indicator was 2.88%. The highest net value of the indicator was recorded 

in the case of IP 9i (Measures 8.1 and 8.2) - 11.11%. The lowest values of the indicator were 

recorded in the case of IP 8iv (0.00%), 8vi (0.00%) and 10i (0.68%), i.e. Measures which direct 

objective was not only to improve the situation on the labour market but also the 

development of pre-school and general education and preventive care.  

A significant issue affecting the measurement of the indicator is the fact that in projects 

implemented within the framework of Measures described in the evaluation, teachers who 

have a stable professional situation (and the forms of their professional advancement are 

strictly determined) constitute a large share of participants. Moreover, participation in 

projects, raising qualifications and acquiring new skills is aimed at improving the quality of 

education, not improving the situation on the labour market [see more on pages 21-27]. 

 

The structure of changes in the situation of project participants 6 months after completing 

the participation in the Programme 

High stability of employment in the case of teachers and other project participants meant that 

only 4.84% of project participants indicated that their situation on the labour market 

improved in terms of employment stability. The highest value of the indicator (11.11%) was 

achieved for IP 9i, however, it should be noted that both the sample and the population of 

this group were inconsiderable. The lowest value concerned IP 8iv (0.00%). The percentage of 

people who passed from incomplete to full employment was 1.70%, and the highest among 

participants of projects implemented under IP 9iv (2,94%) and 10i (2,70%).  

The low value of the change structure in terms of the transition from incomplete to full 

employment results from the fact that the vast majority of project participants at the time of 

starting participation in the project were employed full-time. The change in the form of 
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promotion at work was indicated by 1.66% of all respondents (45 people), while the change 

to another, requiring higher competences, skills or qualifications and involving more 

responsibility by 3.81% (103 people). 

For a higher percentage of project participants there was an increase in the assessment of the 

amount of remuneration in relation to the work performed, totalling 19.08%. Attention shall 

be drawn to the fact that this is a subjective assessment of respondents. The highest 

percentage of people who positively assessed the increase in remuneration was observed in 

the case of IP 10iv (30.61%), especially in the case of Measure 9.5 (168 people). 

As much as 29.59% of the surveyed participants of the projects stated that 6 months after 

leaving the Programme there were other positive changes in their situation on the labour 

market than those mentioned above. They were mainly observed by participants of projects 

implemented under IP 8iv (57.14%), 8v (44.92%) and 10iv (42.23%). Among other positive 

changes, project participants particularly drew their attention to better coping with the 

performance of official tasks (61.63%) and an increase in respect from the employer (28.88%) 

and co-workers (26.25%). 

A high percentage of project participants 6 months after leaving the Programme did not notice 

any changes (71.30%). The highest values of the indicator concerning no changes were noted 

in the case of activities that are not directly related to raising qualifications and supporting 

employment. The lack of changes in the situation on the labour market results mainly from 

the fact that already at the moment of starting the project, a significant part of the project 

participants had stable full-time employment. 5.18% of project participants indicated that 

their situation on the labour market 6 months after the end of the Programme worsened. The 

decline in the amount of remuneration (88.57%) is by far the most common reason for adverse 

changes. However, it should be noted that due to the fact that the negative change regarding 

remuneration is based on a subjective assessment of the amount of remuneration in relation 

to the type of performed work, this value may not indicate a real deterioration of the situation 

on the labour market. [see more on pages 28-39]. 
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Forms of support that had the greatest impact on changing the situation of a participant in 

the labour market six months after completing the participation in the Programme 

The forms of support that had the greatest impact on changing the status of a participant on 

the labour market six months after leaving the Programme compared to the situation at the 

start of the participation are training/course (improvement of the situation on the labour 

market 6 months after the end of participation in the project was noted in the case of 63.51% 

of people using this form of support), other forms of support (11,82%), development service 

for an employee of the enterprise (8,44%), health programme (6,08%). 

Trainings and courses, the most popular form of support, contributed to the improvement of 

the situation of recipients of support implemented under IP 10i, 10iii and 10iv - in the case of 

the latter, a positive change was noted for as many as 116 recipients. Attention should also 

be drawn to the improvement of the situation in the case of people using forms of support 

under IP 9v - study visit (11 people) and other forms of support (27 recipients). 

Respondents assessed positively the usefulness and effectiveness of the offered forms of 

support, which was supported by positive responses assigned on a scale of 1 to 10 by the 

participants of the study. The highest percentage of responses concerned the highest possible 

indication, that is 10 (31%), 8 (22%) and 9 (16%). Negative assessments were chosen by an 

inconsiderable percentage of recipients. [see more on pages 40-49]. 

 

Conclusions and recommendations 

While collecting data for the evaluation, it was not possible to reach the objective in cases 

where the sample exceeded 60% of the population. The reason for such situation were 

refusals to participate in the survey and invalid (or out of date) telephone numbers and e-mail 

addresses in the database. Therefore, it is recommended to cyclically update personal data of 

project participants who have completed their participation in the Programme, which will 

facilitate the continuous monitoring of the situation and the acquisition of data for evaluation. 

Given the fact that a significant share of population of the Voivodeship already has stable 

employment, the specificity of numerous enterprises makes it impossible to promote 

employees in the form of a change of position to a higher one or a change of the form of the 

employment (which applies especially to groups constituting of teachers whose career path is 

clearly defined), and the indicator "The number of people in a better situation on the labour 
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market six months after compelting the participation in the Programme" does not contain all 

possible forms of improvement on the labour market, it is recommended for the Managing 

Authority to extend the definition of the indicator to other forms of improvement - including 

higher salary, increased appreciation among employers and co-workers and a change in the 

method of calculating the indicator in terms of including groups of project participants whose 

both the situation on the labour market and the career path are already defined. 

Moreover, the objective of part of Measures included in the calculation of the long-term 

indicator is not to improve the situation of project participants in the labour market, which 

results in a lowered value of the indicator. Therefore, it is recommended to apply for a change 

in the method of calculating the indicator in the scope of implemented forms of support, that 

is to eliminate those forms that do not directly affect the increase of employment and its 

quality from calculating [see more on pages 57-59]. 
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4. Wprowadzenie 

Realizacja niniejszej ewaluacji wynikła z obowiązku przeprowadzenia badania dotyczącego 

pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (w tym wskaźnika „Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”) 

zawartego w szeregu dokumentów strategicznych wyższego stopnia, w tym w Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

20201, Wytycznych Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 

monitorowania i ewaluacji polityki spójności2, Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na 

lata 2014-20203 , Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-20204 , a także 

zapisów art. 50 Rozporządzenia (WE) nr 1303/20135 (tzw. rozporządzenia ogólnego) oraz art. 

5 Rozporządzenia (WE) nr 1304/201336. Metodologia niniejszej ewaluacji została opracowana 

w oparciu o wymogi w powyższych dokumentach. Podstawowym zadaniem badania 

ewaluacyjnego było wypełnienie potrzeb informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w zakresie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej RPO WP 2014-2020 bądź 

Programem), uzyskanych przez jego uczestników po upływie sześciu miesięcy po opuszczeniu 

projektu. Wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” uzyskane w wyniku badania zostaną włączone do 

rocznego sprawozdania z wdrażania programu przedkładanego do KE w 2019 r., o którym 

mowa w art. 50 ust. 57 oraz art. 111 ust. 2 i 48 Rozporządzenia ogólnego. 

 

  

                                                      
1 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020, Warszawa, 9 lipca 2018 r., str. 18 
2 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document. Sierpień 
2018 r., str. 48 
3 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, Warszawa, luty 2017 r., str. 8 
4 Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020, Warszawa, 10 października 2018r., str. 46 
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 50, L 
347/368 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 5, L 347/476 
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., L 347/368 
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., L 347/393 
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5. Opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej metodyki badania 
 

5.1. Cel i zakres badania 

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach 

RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie 

udzielenia wsparcia. 

Cel główny został zrealizowany został poprzez następujące cele szczegółowe: 

 Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu” w ramach RPO WP 2014-2020;  

 Wykazanie zmian, jakie zaszły w sytuacji uczestników na rynku pracy w wyniku udziału 

w projekcie współfinansowanym z EFS;  

 Zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji 

uczestników na rynku pracy. 

Pomiar wskaźnika objął następujące PI: 

 Oś VII Regionalny rynek pracy – PI 8iv (Działanie 7.4), 8v (Działanie 7.5), 8vi (Działanie 

7.6);  

 Oś VIII Integracja społeczna – PI 9i (Działania 8.1, 8.2), 9iv (Działania 8.3, 8.4), 9v 

(Działania 8.5, 8.6);  

 Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 10i (Działania 9.1, 9.2), 10iii (Działanie 

9.3), 10iv (Działania 9.4, 9.5).  

Zakres podmiotowy badania: uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych 

w ramach PI współfinansowanych z EFS, pracujący w momencie udzielenia wsparcia, którzy 

zakończyli udział w projekcie od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r. 

 

5.2. Metody badawcze 

Desk research (analiza danych zastanych) 

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową analizę 

istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalenie, przetworzenie i analiza 

danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. 
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W ramach niniejszej ewaluacji analizie poddano akty prawne i wytyczne szczebla unijnego 

i krajowego, dokumenty strategiczne i programowe, raporty dotyczące sytuacji na 

podkarpackim rynku pracy, dane statystyczne GUS oraz dane pochodzące z SL2014. 

Szczegółowe informacje na temat analizowanych dokumentów znajdują się w Aneksie, 

podrozdział 11.5 (Wykorzystane źródła informacji). 

 

Badanie CAWI/CATI  

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przy pomocy techniki CAWI wspomaganej CATI 

(podejście mixed-mode), co pozwoliło osiągnąć największą responsywność.  

Warstwowanie próby 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczebności poszczególnych warstw głównych: 

Tabela 1 Populacja i struktura próby w podziale na PI i płeć 

PI Populacja Próba 

Kobiety  Mężczyźni  Suma  Kobiety  Mężczyźni  Suma  

8iv (Działanie 7.4) 12 0 12 7 0 7 

8v (Działanie 7.5) 191 201 392 98 89 187 

8vi (Działanie 7.6) 2151 0 2151 326 0 326 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 

14 5 19 
8 1 

9 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 

100 65 165 
46 22 

68 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 

401 163 564 
196 85 

281 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 

2643 681 3324 
346 246 

592 

10iii (Działanie 9.3) 2311 1258 3569 329 294 623 

10iv (Działanie 9.4, 

Działanie 9.5) 

744 4613 5357 
254 357 

611 

OGÓŁEM 8567 6986 15553 1610 1094 2704 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. 

W nawiązaniu do założeń z etapu raportu metodologicznego, w 5 przypadkach (tj. 8iv, 8v, 9i, 

9iv, 9v), nie udało się zrealizować zakładanych prób. Należy jednak podkreślić, że różnice 

pomiędzy próbami zakładanymi na etapie raportu metodologicznego a rzeczywistym reponse 

rate były relatywnie niewielkie i miały miejsce jedynie w przypadkach, gdy próba stanowiła 

więcej niż 60% operatu. W konsekwencji jakiekolwiek odmowy udziału wyrażone przez 

danego uczestnika bądź nieprawidłowe numery i adresy mailowe powodowały brak 

możliwości wypełnienia zakładanej próby. Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanej próby 
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oraz szacunkowego błędu znajdują się w Aneksie, podrozdział 11.1 Szczegółowy opis 

zastosowanej metodologii.  

Należy jednak zaznaczyć, iż badanie spełnia warunki reprezentatywności proceduralnej, ze 

względu na podjęcie kilkukrotnych prób kontaktu ze wszystkimi badanymi w operacie 

przypadającym na warstwy, w których badanie miało zostać zrealizowane na pełnej próbie. 
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6. Wyniki badania 

6.1. Wskaźnik rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” 

Wskaźnik „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu”, zgodnie ze swą definicją 9 , dotyczy osób pracujących, które 

uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu sześciu miesięcy po 

opuszczeniu programu EFS przeszły z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego 

do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagającą wyższych 

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością, 

lub które awansowały w pracy. Wskaźnik ten należy więc rozumieć jako zmianę statusu 

zatrudnienia uczestnika sześć miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w 

chwili rozpoczęcia interwencji. 

Obliczenie wartości brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” pozwala na zidentyfikowanie uczestników 

projektów biorących udział w badaniu CAWI/CATI, u których nastąpiła poprawa sytuacji na 

rynku pracy. Do określenia wartości brutto nie są brane pod uwagę subiektywne oceny 

wpływu wsparcia na zmianę sytuacji na rynku pracy. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu 

długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne, podczas 

pomiaru wskaźnika uznano, iż nastąpiła poprawa sytuacji, jeśli spełniony został co najmniej 

jeden z poniższych warunków10: 

 w pytaniu nr 1 odpowiedź „e” i jednocześnie w pytaniu nr 6 odpowiedzi: „a” lub „b” 

lub „d”; 

 w pytaniu nr 1 odpowiedź „g” i jednocześnie w pytaniu nr 6 odpowiedzi: „a” lub „b” 

lub „d”; 

                                                      
9  Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których 
źródłem danych jest badanie ewaluacyjne, str. 8 
10  Wzór kwestionariusza w którym rozwinięte są zastosowane skróty dotyczące poszczególnych odpowiedzi 
zawarty został w podrozdziale Narzędzia badawcze zastosowane w badaniu ewaluacyjnym w niniejszym 
raporcie. 
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 w pytaniu nr 1 odpowiedź „h” i jednocześnie w pytaniu nr 6 odpowiedzi: „a” lub „b” 

lub „d”; 

 w pytaniu nr 2 odpowiedź „b” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedź „a”; 

 w pytaniu nr 2 odpowiedź „c” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedź „a”; 

 w pytaniu nr 2 odpowiedź „d” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedź „a”; 

 w pytaniu nr 2 odpowiedź „e” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedzi „a” lub „b” 

lub „c” lub „d”; 

 w pytaniu nr 9 odpowiedź „a”; 

 w pytaniu nr 11 odpowiedź „a” i jednocześnie w pytaniu nr 3 odpowiedź „b”. 

Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 10,95%. Najwyższa wartość wskaźnika 

brutto przypadła na PI 10iv (Działanie 9.4 oraz Działanie 9.5), gdzie wskaźnik brutto wyniósł 

19,48%, cechując się tym samym najwyższą liczbą osób pośród analizowanych PI (wartość 

bezwzględna – 119). Należy jednak zaznaczyć, iż wartość wskaźnika dla całego PI 10iv została 

zaniżona przez nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy w znaczącej 

większości posiadali stabilne i pełne zatrudnienie w momencie przystąpienia do realizacji 

projektu, a ich udział w projekcie miał na celu przede wszystkim poprawę jakości kształcenia, 

nie zaś poprawę sytuacji na rynku pracy czy podnoszenie kompetencji osób pracujących. 

Rzeczywisty wpływ na wysokość wskaźnika dla tego PI miały projekty realizowane w ramach 

Działania 9.5 – na poprawę sytuacji na rynku pracy wskazało aż 111 osób, czyli 22,46% 

wszystkich badanych. Interwencja w tym zakresie jest szczególnie istotna z uwagi na fakt 

bezpośredniego związku działań z rynkiem pracy w zakresie kształcenia dorosłych w formach 

pozaszkolnych, które ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby województwa w tym zakresie. 

Odbiorcy wsparcia w zakresie kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych mają możliwość 

podnieść swoje kompetencje oraz potwierdzić nabyte kwalifikacje poprzez uzyskanie 

certyfikatów i zaświadczeń. Potwierdzenie tego rodzaju ma istotne znaczenie na rynku pracy, 

ułatwiając m.in. znalezienie pracy w nowym zawodzie, uzyskanie awansu bądź wyższego 

wynagrodzenia, wpływając tym samym na poprawę sytuacji na rynku pracy.  

Uwagę należy zwrócić również na względnie wysoką wartość wskaźnika brutto w przypadku 

PI 8v (Działanie 7.5) – 13,37%, którego projekty skierowane są na rozwój kompetencji 
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pracowników sektora MŚP. Kluczowy w tym przypadku jest rozwój kompetencji zawodowych, 

które, dostosowane do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, zapewniają widoczne i 

bezpośrednie efekty, zapewniając także możliwość rozwoju umiejętności uniwersalnych, 

przydatnych na rynku pracy.  

Najniższą wartość wskaźnika brutto (6,08%) odnotowano w przypadku PI 10i (Działania 9.1, 

Działanie 9.2), których celem jest rozwój edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji 

kształcenia ogólnego w regionie. Wynika to z faktu, iż Działania te nie cechują się 

bezpośrednimi rezultatami w postaci poprawy sytuacji na rynku pracy uczestników wsparcia, 

a zapewniają długofalowe pozytywne efekty w kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy 

poprzez działania takie, jak tworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej bądź zapewnienie 

wyższej jakości kształcenia dzięki wzrostowi kompetencji nauczycieli. Dodatkowo należy 

wskazać, że wsparcie kierowane było do specyficznej grupy osób, jaką są nauczyciele, którzy 

już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie posiadali (w znaczącej większości) stabilne 

zatrudnienie i długotrwałą, ściśle określoną, ścieżkę awansu. Jednorazowe uczestnictwo 

w projekcie i podniesienie kwalifikacji nie mogło więc wpłynąć na poprawę sytuacji nauczycieli 

na rynku pracy. Z podobnych względów względnie niska wartość wskaźnika (6,75%) dotyczy 

również PI 8vi (Działanie 7.6), oferującego programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. 

Niska wartość wskaźnika może być wynikiem tego, iż wsparcie polegało na uczestnictwie w 

jednodniowych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz badaniach profilaktycznych 

(m.in. cytologia, mammografia, kolonoskopia). Mimo iż projekty te są potrzebne i przynoszą 

efekty, nie przekładają się bezpośrednio na poprawę sytuacji na rynku pracy ich uczestników. 

Szczegółowe informacje dotyczące wartości brutto wskaźnika zawiera Tabela 2. Informacje 

dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników 

projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

 Ogólna wartość wskaźnika może wydawać się dość niska, należy jednak zwrócić uwagę na 

kilka kwestii: 

 Założona w Załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru 

wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie 
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ewaluacyjne metodologia przy obliczaniu wartości wskaźnika brutto nie uwzględnia 

wzrostu oceny otrzymywanego wynagrodzenia, które stanowi najczęstszy efekt 

podwyższenia kompetencji; 

 Większość respondentów już przed rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowała się 

w korzystnej sytuacji na rynku pracy (co dotyczy szczególnie nauczycieli i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu), stąd udział w projekcie nie mógł przyczynić się do znacznej 

poprawy w tym zakresie; 

 Nie wszystkie Działania realizowane w ramach wskazanych PI skierowane były na 

poprawę sytuacji na rynku pracy (poprawa sytuacji na rynku pracy stanowiła kwestię 

drugorzędną, efekt dodatkowy realizowanych działań) – dotyczy to szczególnie 

Działań: 7.6 (Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie), 8.3 (Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych), 8.4 (Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej) 9.1 (Rozwój edukacji przedszkolnej), 9.2 (Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego) oraz 9.4 (Poprawa jakości kształcenia zawodowego). 

Tabela 2 Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu” – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 14,29% 14 12,36% 11 13,37% 25 

8vi (Działanie 7.6) 6,75% 22 0,00% 0 6,75% 22 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 12,50% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 10,87% 5 18,18% 4 13,24% 9 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 11,73% 23 11,76% 10 11,74% 33 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 6,36% 22 5,69% 14 6,08% 36 

10iii (Działanie 9.3) 7,90% 26 8,50% 25 8,19% 51 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 19,69% 50 19,33% 69 19,48% 119 

OGÓŁEM 10,12% 163 12,16% 133 10,95% 296 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 



 

25 | S t r o n a  
 

Wykres 1 Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

W celu obliczenia wartości netto wskaźnika w analizie odpowiedzi uwzględniono subiektywną 

ocenę wpływu wsparcia. W związku z tym, w celu obliczenia wartości netto wskaźnika „Liczba 

osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu” pod uwagę brane były odpowiedzi uwzględniane przy obliczaniu wartości brutto 

wskaźnika (czynniki obiektywne) oraz odpowiedzi udzielane na pytanie dotyczące tego, w 

jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do zmiany – ocena subiektywna. Uznano, 

że u uczestnika projektu nastąpiła poprawa sytuacji kwalifikująca do wliczenia do wartości 

netto wskaźnika, jeśli spełnił on co najmniej jeden z warunków dotyczących wskaźnika brutto 

oraz w pytaniu o ocenę wskazał odpowiedzi 6, 7, 8, 9 lub 10 (na skali od 1 do 10, gdzie 1 

oznaczało ocenę najniższą, zaś 10 najwyższą). 

Jak można zauważyć, osiągnięta wartość netto wskaźnika jest znacznie niższa, niż wartość 

wskaźnika brutto – wyniosła ogółem 2,88%, w tym 2,42% w przypadku kobiet i 3,56% 

w przypadku mężczyzn. Najwyższą wartość netto wskaźnika (11,11%) odnotowano 

w przypadku PI 9i (Działania 8.1 i 8.2), których celem jest aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, prowadzona przez kompleksowe wsparcie 

społeczne i zawodowe. Nieco niższą wartość wskaźnika (7,20%) otrzymano w przypadku PI 

10iv (Działania 9.4 i 9.5). Podobnie jak w przypadku wartości brutto, wysoką wartość 
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wskaźnika dla PI 10iv osiągnięto dzięki Działaniu 9.5, którego celem jest podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Uwzględniając jedynie to Działanie, 

wartość netto wskaźnika wyniosła 8,70%. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano 

w przypadku PI 8iv (0,00%), 8vi (0,00%) oraz 10i (0,68%), czyli Działaniach, których 

bezpośrednim celem była nie tylko poprawa sytuacji na rynku pracy, ale także rozwój opieki 

żłobkowej, edukacji przedszkolnej i ogólnej oraz profilaktyka zdrowotna. 

Wartość netto wskaźnika wśród kobiet i mężczyzn różni się. Największe rozbieżności widoczne 

są w przypadku PI  9i (kobiety – 12,50%, mężczyźni – 0,00%) oraz 9iv (kobiety – 4,35%, 

mężczyźni – 0,00%). 

Szczegółowe informacje dotyczące wartości netto wskaźnika zawiera Tabela 3. Informacje 

dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników 

projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Niska wartość netto wskaźnika wynika z metodologii jego wyliczania – zgodnie z Załącznikiem 

nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego 

EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne, pytanie dotyczące oceny wpływu 

wsparcia zadawane było jedynie osobom, które 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

zmieniły pracę lub stanowisko, co znacznie ograniczyło liczbę respondentów, których opinie 

były brane pod uwagę w obliczeniach. Jeśli sytuacja danego uczestnika poprawiła się i jego 

zdaniem był to rezultat udzielonego wsparcia, ale nie zmienił on pracy lub stanowiska, 

jego odpowiedzi nie brały udziału w wyliczaniu wskaźnika. 

Tabela 3 Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu” – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 4,08% 4 2,25% 2 3,21% 6 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 12,50% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 4,35% 2 0,00% 0 2,94% 2 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 3,06% 6 4,71% 4 3,56% 10 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,58% 2 0,81% 2 0,68% 4 

10iii (Działanie 9.3) 2,13% 7 1,36% 4 1,77% 11 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 6,69% 17 7,56% 27 7,20% 44 

OGÓŁEM 2,42% 39 3,56% 39 2,88% 78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wykres 2 Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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6.2. Struktura zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia 

Programu 

W celu zbadania wpływu interwencji w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji na 

podkarpackim rynku pracy analizie poddano strukturę zmian w sytuacji uczestników 

projektów korzystających ze wsparcia Programu, którzy swój udział zakończyli 6 miesięcy 

wcześniej.  

Przeprowadzona analiza wykazała zmiany w zakresie sytuacji uczestników projektów 6 

miesięcy po opuszczeniu przez nich Programu. Wśród zachodzących zmian uwagę zwrócono 

na: 

• Przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia;  

• Przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia;  

• Zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/ kwalifikacji 

i wiążącą się z większą odpowiedzialnością;  

• Awans w pracy;  

• Wystąpienie innych korzystnych zmian: poprawę sytuacji finansowej, zmniejszenie 

zagrożenia likwidacją stanowiska pracy, wzrost poważania wśród pracodawców 

i współpracowników. 

O sytuacji, gdzie uczestnik projektu przeszedł z niepewnego do stabilnego zatrudnienia można 

mówić w przypadku, kiedy zmiana zachodząca w 6 miesięcy po zakończeniu korzystania ze 

wsparcia w ramach Programu dotyczyła zmiany: 

 Pracy dorywczej, pomocy w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie 

rolnym bądź uczestnictwa w płatnym stażu i praktyce na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej, zatrudnienie w przedsiębiorstwie jako pracownik, bądź 

prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego; 

 Umowy o pracę na czas określony lub na podstawie umowy o dzieło/zlecenie lub na 

podstawie innej umowy na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony; 

 Pracy bez umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony, umowę o pracę na czas 

określony, umowę o dzieło/zlecenie bądź samozatrudnienie. 
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Jak wykazano wcześniej, znaczna część uczestników projektu (w tym szczególnie nauczycieli) 

w momencie przystąpienia do projektu posiadała już umowę na czas nieokreślony, stąd 

jedynie 4,84% uczestników projektów wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy w zakresie 

stabilności zatrudnienia poprawiła się. Najwyższą wartość wskaźnika (11,11%) osiągnięto dla 

PI 9i, należy jednak wskazać, że zarówno próba, jak i populacja tej grupy były niewielkie 

(populacja=14 osób, próba=9 osób). Zdecydowanie najniższa wartość przypadła na PI 8iv 

(0,00%), którego populacja i badana próba także były bardzo małe (populacja= 12, próba=7) 

oraz 10i (1,52%), co wynika ze specyfiki realizowanych w ramach Działania 9.1 i 9.2 projektów. 

Ich głównym celem nie jest bowiem bezpośrednie wsparcie osób pracujących, lecz rozwój 

edukacji przedszkolnej i ogólnej. Działania skierowane są do osób zajmujących się rozwojem 

edukacji i kształtowaniem kompetencji u dzieci i młodzieży.  

Odnotowuje się nieco większy odsetek mężczyzn niż kobiet, u których wzrosła stabilność 

zatrudnienia, co widoczne jest szczególnie w przypadku Działania 9.3, dotyczącego 

podnoszenia kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych – mimo iż w 

projektach w ramach Działania przebadano mniej mężczyzn (294) niż kobiet (329), to właśnie 

u mężczyzn częściej widoczna jest poprawa stabilności zatrudnienia.  

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 4. Informacje dotyczące wartości wskaźnika w 

podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników projektów znajdują się w Aneksie 

(podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 4 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z 

niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 9,18% 9 6,74% 6 8,02% 15 

8vi (Działanie 7.6) 3,07% 10 0,00% 0 3,07% 10 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 12,50% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 8,70% 4 4,55% 1 7,35% 5 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 5,10% 10 3,53% 3 4,63% 13 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 1,45% 5 1,63% 4 1,52% 9 

10iii (Działanie 9.3) 4,26% 14 5,10% 15 4,65% 29 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 8,27% 21 7,84% 28 8,02% 49 

OGÓŁEM 4,60% 74 5,21% 57 4,84% 131 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Za niepełne zatrudnienie uznaje się „niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym 

wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat”11. Przejście od niepełnego 

do pełnego zatrudnienia w myśl Wytycznych ma miejsce wówczas, gdy 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie uczestnik projektu pracował na cały etat, zaś przed 

uczestnictwem w projekcie pracował w niepełnym wymiarze czasu, a deklarował chęć pracy 

na cały etat.  

W przypadku zmiany w postaci przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia odnotowano 

zdecydowanie niższe wartości niż w przypadku poprawy stabilności zatrudnienia. Odsetek 

osób, które poprawiły swoją sytuację w tym aspekcie wyniósł jedynie 1,70%, przy czym różnica 

między odsetkiem kobiet i mężczyzn była minimalna (0,56 p.p.). Najbardziej pozytywną 

sytuację odnotowano w przypadku PI 9iv (2,94%) oraz 10i (2,70%), najniższe wartości 

dotyczyły zaś PI 10iii (0,80%) oraz 9v (0,71%). Wartości zerowe wystąpiły w przypadku PI o 

bardzo małej populacji – 8iv oraz 9i. Szczegółowe informacje na temat tego zagadnienia 

zawiera Tabela 5. Informacje dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i 

wykształcenie uczestników projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i 

analiza poszerzonych danych). 

Niska wartość struktury zmian w zakresie przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia 

wynika z faktu, iż zdecydowana większość uczestników projektu w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu (dotyczy to szczególnie 

                                                      
11  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych - załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 



 

31 | S t r o n a  
 

nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego i podmiotów im podlegających).  

Tabela 5 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z 

niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 3,06% 3 1,12% 1 2,14% 4 

8vi (Działanie 7.6) 1,53% 5 0,00% 0 1,53% 5 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 9,09% 2 2,94% 2 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,51% 1 1,18% 1 0,71% 2 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 2,89% 10 2,44% 6 2,70% 16 

10iii (Działanie 9.3) 0,91% 3 0,68% 2 0,80% 5 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 3,54% 9 0,84% 3 1,96% 12 

OGÓŁEM 1,93% 31 1,37% 15 1,70% 46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Zmianę w postaci awansu w pracy stwierdziło 1,66% wszystkich badanych (45 osób). 

Największa skala zmian odnotowana została w przypadku uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 8v (2,67% - Działanie 7.5), PI 9v (2,85% - wynik dla Działań 8.5 i 8.6, 

przy czym zaznaczyć należy, że wszystkie 8 osób, które awansowały, uczestniczyło 

w projektach realizowanych w ramach Działania 8.6) oraz PI 10iv (2,62% - Działanie 9.4 i 9.5, 

lecz także w tym przypadku 11 osób, które otrzymały awans, uczestniczyło w projektach 

realizowanych w ramach Działania 9.5). Wszystkie wymienione działania skupiają się na 

rozwoju podmiotów związanych z rynkiem pracy – Działania 7.5 oraz 9.5 skupiają się na 

rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, zaś Działanie 8.6 na koordynacji sektora 

ekonomii społecznej w regionie, co z kolei przekłada się na wsparcie rozwoju podmiotów 

ekonomii społecznej. Wartości zerowe odnotowano w przypadku PI 8iv oraz 9iv, tj. w 

Działaniach, które nie są bezpośrednio związane z poprawą sytuacji uczestników projektów na 

rynku pracy (zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawa dostępu 

do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) oraz Działaniach, których efekty widoczne są w 

dłuższej perspektywie czasu (by osoby zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3 mogły 
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powrócić na rynek pracy, konieczne jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi). 

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 6. Informacje dotyczące wartości wskaźnika w 

podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników projektów znajdują się w Aneksie 

(podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 6 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: awans w pracy – 

podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 2,04% 2 3,37% 3 2,67% 5 

8vi (Działanie 7.6) 1,23% 4 0,00% 0 1,23% 4 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 3,06% 6 2,35% 2 2,85% 8 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,87% 3 0,41% 1 0,68% 4 

10iii (Działanie 9.3) 1,22% 4 1,36% 4 1,28% 8 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 1,97% 5 3,08% 11 2,62% 16 

OGÓŁEM 1,49% 24 1,92% 21 1,66% 45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

3,81% uczestników projektów, którzy zakończyli swój udział we wsparciu co najmniej 

6 miesięcy przed datą realizacji badania zadeklarowało, że udział w projekcie pozwolił na 

poprawę ich sytuacji zawodowej poprzez zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych 

kompetencji, umiejętności, kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością. Mimo iż w 

badaniu wzięło udział więcej kobiet niż mężczyzn, to mężczyźni częściej zmieniali pracę 

(dotyczy to zarówno analizy odsetka osób – 4,84%, jak i wartości bezwzględnej – 53). Ponad 

połowa spośród wszystkich osób, które zmieniły pracę na inną, wymagającą wyższych 

kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji otrzymała wsparcie w ramach PI 10iv, Działanie 9.5 

(54 osoby), co oznacza, że uczestniczyły one w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach 

umiejętności zawodowych lub innych kursach, które umożliwiają uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Uwzględniając odsetek osób, które zmieniły pracę na 

inną, duże efekty osiągnięto w PI 9i (11,11% - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym), 9iv (4,41% - zwiększenie dostępu do usług społecznych i 
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zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) oraz 9v (4,27% - koordynacja 

sektora ekonomii społecznej).  

Szczegółowe dane dotyczące zmiany pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, 

umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością zawiera Tabela 7. 

Informacje dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie 

uczestników projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych 

danych). 

Tabela 7 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiana pracy na 
inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością – podział wg 
płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 2,04% 2 3,37% 3 2,67% 5 

8vi (Działanie 7.6) 1,23% 4 0,00% 0 1,23% 4 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 12,50% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 4,35% 2 4,55% 1 4,41% 3 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 4,08% 8 4,71% 4 4,27% 12 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 1,45% 5 1,63% 4 1,52% 9 

10iii (Działanie 9.3) 2,13% 7 2,38% 7 2,25% 14 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 8,27% 21 9,52% 34 9,00% 55 

OGÓŁEM 3,11% 50 4,84% 53 3,81% 103 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Dla zdecydowanie wyższego odsetka uczestników projektów niż w przypadku pozostałych 

zmian w sytuacji zawodowej nastąpił wzrost oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do 

wykonywanej pracy, wynosząc ogółem 19,08%. Należy jednak przypomnieć, iż jest to ocena 

bardzo subiektywna, dotyczy ona bowiem nie tyle wzrostu wynagrodzenia przed i po udziale 

w Programie, lecz oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do rodzaju wykonywanej 

pracy. 

Zmiana ta częściej dotyczyła mężczyzn niż kobiet (różnica 6,18 p.p.), a najwyższe wskazania 

ogółem odnotowano w przypadku PI 10iv (30,61%), szczególnie zaś w przypadku Działania 9.5 

(168 osób) oraz PI 8v (21,93%). Oba Działania skierowane są na rozwój zawodowy osób 

dorosłych, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących. Najniższy (lecz wciąż 
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stosunkowo wysoki) odsetek osób, które pozytywnie oceniły zmianę wysokości 

wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy dotyczy PI 8vi (11,35%) oraz PI 9i (11,11%). 

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 8. Informacje dotyczące wartości wskaźnika w 

podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników projektów znajdują się w Aneksie 

(podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 8 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: wzrost oceny 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 14,29% 1 0,00% 0 14,29% 1 

8v (Działanie 7.5) 24,49% 24 19,10% 17 21,93% 41 

8vi (Działanie 7.6) 11,35% 37 0,00% 0 11,35% 37 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 12,50% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 13,04% 6 18,18% 4 14,71% 10 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 19,39% 38 20,00% 17 19,57% 55 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 13,01% 45 12,60% 31 12,84% 76 

10iii (Działanie 9.3) 13,07% 43 22,11% 65 17,34% 108 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 28,35% 72 32,21% 115 30,61% 187 

OGÓŁEM 16,58% 267 22,76% 249 19,08% 516 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Aż 29,59% badanych uczestników projektów stwierdziło, że 6 miesięcy po opuszczeniu 

Programu w ich sytuacji na rynku pracy zaszły inne niż wymienione wyżej pozytywne zmiany. 

Zaobserwowali je głównie uczestnicy projektów realizowanych w ramach PI 8iv (57,14%), 8v 

(44,92%) oraz 10iv (42,23%). Zauważyć można, że oprócz projektów skierowanych na 

podniesienie kompetencji i kwalifikacji prowadzących do poprawy sytuacji na rynku pracy 

(Działania 7.4, 7.5, 9.3 oraz 9.5), inne pozytywne zmiany w dość dużym stopniu odnotowano 

także w Działaniach, których celem nie jest rozwój zawodowy, a rozwój edukacji przedszkolnej 

czy poprawa jakości kształcenia ogólnego. Najmniejszy odsetek osób, które stwierdziły 

pozytywne zmiany, odnotowano w ramach PI 8vi (3,99%) oraz 9iv (10,29%). 

Szczegółowe dane dotyczące innych pozytywnych zmian zawiera Tabela 9. Informacje 

dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników 

projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 9 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: inne pozytywne 

zmiany – podział wg płci 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 57,14% 4 0,00% 0 57,14% 4 

8v (Działanie 7.5) 44,90% 44 44,94% 40 44,92% 84 

8vi (Działanie 7.6) 3,99% 13 0,00% 0 3,99% 13 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 25,00% 2 0,00% 0 22,22% 2 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 6,52% 3 18,18% 4 10,29% 7 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 29,08% 57 38,82% 33 32,03% 90 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 32,66% 113 26,42% 65 30,07% 178 

10iii (Działanie 9.3) 25,23% 83 27,55% 81 26,32% 164 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 41,73% 106 42,58% 152 42,23% 258 

OGÓŁEM 26,40% 425 34,28% 375 29,59% 800 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

.Wśród innych pozytywnych zmian uczestnicy projektów szczególnie często (61,63%) 

wskazywali na sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych, na co 

pozwoliły im zdobyte w ramach wsparcia wiedza, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. 

Nieco częściej niż co czwarty badany stwierdził, iż dzięki wzięciu udziału w projekcie cieszy się 

on większym poważaniem ze strony pracodawcy (28,88%) i współpracowników (26,25%), co 

także wynika z podniesienia swoich kompetencji i sprawniejszego wykonywania służbowych 

obowiązków. W przypadku 7,75% uczestników projektów spadło zagrożenie, że stanowisko 

ich pracy zostanie zlikwidowane. Mały odsetek wskazań tej odpowiedzi wynika z faktu, iż na 

terenie województwa podkarpackiego nie występuje duże zagrożenie zwolnieniami. 31,63% 

osób wskazało na inne pozytywne zmiany, m.in.: 

 Wzrost poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej; 

 Zdobycie doświadczenia; 

 Podjęcie pracy dodatkowej; 

 Umiejętność posługiwania się językiem obcym; 

 Umiejętność korzystania z komputera i Internetu; 

 Wzrost pewności siebie i samorealizacja; 

 Rozwój sieci kontaktów, co przekłada się na większe możliwości nawiązywania 

współpracy; 

 Zwiększenie godzin pracy (taką odpowiedź wskazywali szczególnie nauczyciele);  
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 Większą wydajność w pracy z uwagi na polepszenie się stanu zdrowia; 

 Wzrost jakości kształcenia, wyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych wśród uczniów; 

 Zdobycie umiejętności pracy z dziećmi niepełnosprawnymi; 

 Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi; 

 Wyższe wynagrodzenie (jest to inny czynnik, niż omawiany wcześniej wzrost oceny 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy); 

 Otrzymanie jednorazowej premii; 

 Otrzymywanie nowych ofert pracy; 

 Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających przekwalifikowanie się. 

Udział w projekcie umożliwił także uczestnikom projektów rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej oraz rozwój firm poprzez zwiększenie liczby zleceń czy zakup dodatkowego 

sprzętu. 

Wykres 3 Inne pozytywne zmiany, jakie zaszły w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych (brak sumowania do 100% wynika z możliwości zaznaczenia 
kilku odpowiedzi). 

Wysoki odsetek uczestników projektów nie odnotował żadnych zmian po 6 miesiącach od 

opuszczenia Programu (71,30%). Można zauważyć, że najwyższe wartości tego wskaźnika 

odnotowano w przypadku działań, które nie odnoszą się bezpośrednio do podnoszenia 

kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia. Jak wspomniano wcześniej, brak zmian w sytuacji na rynku 
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pracy wynika głównie z faktu, iż już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie znaczna część 

uczestników projektów posiadała stabilne zatrudnienie na pełen etat. W przypadku 

nauczycieli, którzy stanowili stosunkowo duży odsetek badanych, także wzrost wynagrodzenia 

nie mógł być wynikiem zrealizowanego wsparcia, wynika ono bowiem ze ściśle określonej 

ścieżki zawodowej. 

Najwyższa wartość wskaźnika dotyczyła Działania 7.4 (85,71%), którego celem jest rozwój 

opieki żłobkowej w regionie. Wysoki odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy nie 

zmieniła się, odnotowano także w przypadku Działania 7.6 dotyczącego programów 

profilaktycznych i zdrowotnych (82,21% - 268 osób) oraz Działań 8.1 i 8.2 (77,78% - 7 osób). 

Najniższy odsetek osób, które stwierdziły brak jakichkolwiek zmian dotyczy PI 10iv (58,76%), 

co świadczy o większym zakresie zmian (pozytywnych bądź negatywnych) odnotowywanych 

przez uczestników tego PI. Brak zmian w zakresie sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 

opuszczeniu Programu odnotowywano częściej wśród kobiet (74,22% - 1 195 osób), niż wśród 

mężczyzn (67,00% - 733 osoby). Szczegółowe informacje zawiera Tabela 10. Informacje 

dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników 

projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 10 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: brak jakichkolwiek 

zmian – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 85,71% 6 0,00% 0 85,71% 6 

8v (Działanie 7.5) 70,41% 69 71,91% 64 71,12% 133 

8vi (Działanie 7.6) 82,21% 268 0,00% 0 82,21% 268 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 75,00% 6 100,00% 1 77,78% 7 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 73,91% 34 68,18% 15 72,06% 49 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 69,90% 137 68,24% 58 69,40% 195 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 75,72% 262 76,42% 188 76,01% 450 

10iii (Działanie 9.3) 78,12% 257 69,39% 204 74,00% 461 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 61,42% 156 56,86% 203 58,76% 359 

OGÓŁEM 74,22% 1195 67,00% 733 71,30% 1928 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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.5,18% uczestników projektu wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy 6 miesięcy po 

zakończeniu programu pogorszyła się – taką sytuację wskazywali częściej mężczyźni (5,48%) 

niż kobiety (4,97%). Uwzględniając odsetek w badanej próbie,  pojawienie się niekorzystnych 

zmian wskazywali najczęściej uczestnicy projektów realizowanych w ramach PI 9i (Działania 

8.1 oraz 8.2), tj. działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym integracji prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej i 

powiatowe centra pomocy rodzinie (11,11%). Biorąc jednak pod uwagę wartości bezwzględne, 

zdecydowanie najczęściej zmiany niekorzystne wskazywali uczestnicy projektów 

realizowanych w ramach PI 10i (Działania 9.1 oraz 9.2 skierowane na rozwój edukacji). Dość 

wysoki odsetek osób, które wskazały na wystąpienie negatywnych zmian odnotowano także 

w przypadku PI 9v (7,47%). Szczegółowe dane dotyczące niekorzystnych zmian zawiera Tabela 

11. Informacje dotyczące wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie 

uczestników projektów znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych 

danych). 

9 uczestników projektów wskazało, że w ich sytuacji zawodowej nastąpiły inne niekorzystne 

zmiany, które nie były związane z uczestnictwem w projekcie (wpływ na ich wystąpienie miały 

czynniki zewnętrzne). Były to:  

 Utrata diety radnego; 

 Zmniejszenie liczby godzin pracy w szkole; 

 Rezygnacja z pracy z powodu pogorszenia stanu zdrowia; 

 Likwidacja miejsca pracy (przedsiębiorstwa); 

 Nieprzyznanie dofinansowania na projekt; 

 Ogólnie ujęte pogorszenie warunków pracy. 

Tabela 11 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany 

negatywne – podział wg płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 1,02% 1 3,37% 3 2,14% 4 

8vi (Działanie 7.6) 3,68% 12 0,00% 0 3,68% 12 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 12,50% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 8,70% 4 0,00% 0 5,88% 4 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 7,65% 15 7,06% 6 7,47% 21 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 7,51% 26 7,32% 18 7,43% 44 

10iii (Działanie 9.3) 3,65% 12 4,76% 14 4,17% 26 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 

9.5) 
3,54% 9 5,32% 19 4,58% 28 

OGÓŁEM 4,97% 80 5,48% 60 5,18% 140 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Zdecydowanie najczęstszym powodem występowania niekorzystnych zmian była niższa ocena 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy (88,57%). Niewielki odsetek 

uczestników projektów przeszedł ze stabilnego do niepewnego zatrudnienia (7,14%) lub z 

pełnego do niepełnego zatrudnienia (5,00%). 

Wykres 4 Zmiany negatywne w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych, n=140. 
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6.3. Formy wsparcia a sytuacja uczestników projektów12 

Za pomocą wskaźnika brutto określono, u których uczestników projektów biorących udział w 

badaniu CAWI/CATI nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Analizując wskaźnik w relacji 

do form wsparcia, z których korzystały osoby u których stwierdzono poprawę sytuacji, 

możliwe jest zidentyfikowanie form wsparcia, które w największym zakresie przyczyniły się do 

poprawy sytuacji uczestników projektów. 

Formami wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia 

udziału są: 

 Szkolenie/ kurs – poprawę sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie odnotowano w przypadku 63,51% osób korzystających z tej formy 

wsparcia. W ramach tej formy wsparcia organizowane były m.in. kursy językowe, z 

zakresu obsługi i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kursy 

zawodowe. Kursy i szkolenia pozwalały nie tylko na zdobycie i poszerzenie swojej 

wiedzy, ale także zdobycie konkretnych kompetencji i kwalifikacji, często 

potwierdzonych certyfikatem. Zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji jest 

doceniane przez pracodawców, którzy „nagradzają” wysiłek osoby podnoszącej 

kwalifikacje m.in. poprzez zapewnienie stabilnego zatrudnienia czy wzrost 

wynagrodzenia. 

 Inne formy wsparcia – 11,82%. Z uwagi na sposób agregacji danych w systemie SL2014 

nie jest możliwe określenie, jakie formy wsparcia wskazali beneficjenci projektów. 

 Usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa – 8,44%. Usługa rozwojowa 

udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Działania 7.5. 

Pracodawcy oraz ich pracownicy poprzez BUR (Bazę Usług Rozwojowych) mieli 

możliwość wyboru dowolnych szkoleń, kursów czy spotkań doradczych, które 

pozwoliły na rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników. Konsekwencją skorzystania 

z usług rozwojowych jest m.in. poszerzenie działalności firmy czy sprawniejsze 

wykonywanie obowiązków zawodowych. 

                                                      
12 Należy zaznaczyć, że dane prezentowane w rozdziale dotyczącym form wsparcia odnoszą się do form wsparcia, 
nie zaś do faktycznej liczby osób, które poprawiły swoją sytuację, gdyż 1 osoba mogła skorzystać z więcej niż 1 
formy wsparcia. 
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 Program zdrowotny — 6,08%. W ramach tej formy wsparcia odbiorcy uczestniczyli w 

spotkaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej, korzystali także z 

rehabilitacji leczniczej, która przyczyniła się do szybszego powrotu na rynek pracy. 

Należy wskazać, że lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu Programu nie 

odnotowano w przypadku osób korzystających z opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi, 

zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania oraz zajęć dodatkowych. 

Szczegółowe informacje na temat liczby osób korzystających z poszczególnych form wsparcia, 

których sytuacja na rynku pracy poprawiła się zawiera Tabela 12. Informacje dotyczące 

wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników projektów 

znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 12 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 

 

Liczba osób korzystających z formy 

wsparcia, u których odnotowano poprawę 

sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału [os.] 

% 

Doradztwo 11 3,72% 

Doskonalenie zawodowe 10 3,38% 

Inne 35 11,82% 

Opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów 

opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną 
0 0,00% 

Program zdrowotny 18 6,08% 

Staż/ praktyka 3 1,01% 

Studia/ kształcenie podyplomowe 2 0,67% 

Szkolenie/ kurs 188 63,51% 

Usługa aktywnej integracji 4 1,35% 

Usługa rozwojowa dla pracownika Przedsiębiorstwa 25 8,44% 

Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 4 1,35% 

Usługa wsparcia ekonomii społecznej 1 0,34% 

Usługa zdrowotna/medyczna 6 2,03% 

Wizyta studyjna 11 3,71% 

Wsparcie z wykorzystania TIK 11 3,71% 

Zwrot kosztów przejazdu/zakwaterowania 2 0,67% 

Przygotowanie zawodowe 0 0,00% 

Zajęcia dodatkowe 0 0,00% 

Ogółem 331  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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W celu uszczegółowienia analizy, powyższe dane przedstawić można również w podziale na 

poszczególne PI, jak również na płeć, wiek oraz wykształcenie uczestników projektów, którzy 

korzystali ze wskazanych form wsparcia13.  

Szkolenia i kursy, czyli najbardziej popularne formy wsparcia, wpłynęły na poprawę sytuacji 

odbiorców wsparcia realizowanego w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv — w przypadku ostatniego 

PI pozytywną zmianę odnotowano w przypadku aż 116 osób. Uwagę należy zwrócić również 

na poprawę sytuacji w przypadku osób korzystających z form wsparcia w ramach PI 9v – wizyty 

studyjnej (11 osób) oraz innych form wsparcia (27 osób). W ramach PI 10i, oprócz 

wspomnianych szkoleń i kursów, lepszą sytuację na rynku pracy przyniosło także doskonalenie 

zawodowe (10 osób) oraz wsparcie z wykorzystania TIK (8 osób). Program zdrowotny, który 

wpłynął na poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez działania profilaktyczne i refundację 

rehabilitacji, realizowany był w ramach Działania 7.6, którego głównym celem była właśnie 

realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w regionie. 

Szczegółowe informacje na temat liczby osób korzystających z poszczególnych form wsparcia, 

których sytuacja na rynku pracy poprawiła się, zawiera Tabela 13. Informacje dotyczące 

wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników projektów 

znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

 

  

                                                      
13 Opis wskaźnika w podziale na wiek oraz wykształcenie uczestników projektów znajduje się w Aneksie. 
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Tabela 13 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg priorytetów inwestycyjnych 

 
8iv 
(Działanie 
7.4) 

8v 
(Działanie 
7.5) 

8vi 
(Działanie 
7.6) 

9i  
(Działanie 
8.1, 
Działanie 
8.2) 

9iv 
(Działanie 
8.3, 
Działanie 
8.4) 

9v 
(Działanie 
8.5, 
Działanie 
8.6) 

10i 
(Działanie 
9.1, 
Działanie 
9.2) 

10iii 
(Działanie 
9.3) 

10iv 
(Działanie 
9.4, 
Działanie 
9.5) 

Ogółem 

Doradztwo 0 0 0 0 5 0 0 0 6 11 

Doskonalenie zawodowe 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

Inne 0 0 0 1 4 27 3 0 0 35 

Opieka nad dzieckiem do lat 3/ 

refundacja kosztów opieki nad 

dziećmi do lat 7 lub inną osobą 

zależną 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Program zdrowotny 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 

Staż/ praktyka 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Studia/ kształcenie podyplomowe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Szkolenie/ kurs 0 0 0 0 2 0 22 48 116 188 

Usługa aktywnej integracji 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 

Usługa rozwojowa dla pracownika 

przedsiębiorstwa 
0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 

Usługa społeczna świadczona w 

interesie ogólnym 
0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Usługa wsparcia ekonomii społecznej 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Usługa zdrowotna/medyczna 0 0 4 0 2 0 0 0 0 6 

Wizyta studyjna 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 

Wsparcie z wykorzystania TIK 0 0 0 0 0 0 8 3 0 11 

Zwrot kosztów 

przejazdu/zakwaterowania 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Przygotowanie zawodowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zajęcia dodatkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 0 24 22 3 20 50 43 52 127 331 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 



 

 

Wykres 5 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu – 
w podziale na poszczególne PI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Większe efekty w postaci poprawy sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu 

Programu widoczne były wśród kobiet (185 osób) niż wśród mężczyzn (146 osób). Wśród 

kobiet najbardziej skuteczne były szkolenia i kursy (87 osób), programy zdrowotne (18 osób), 

usługi rozwojowe dla pracownika przedsiębiorstwa (14 osób) oraz formy określone jako inne 

niż te znajdujące się w tabeli (24 osoby). Wśród mężczyzn najbardziej skuteczne były kursy i 

szkolenia (101 osób), usługi rozwojowe (11 osób) oraz inne formy wsparcia (11 osób). 

Szczegółowe informacje na temat liczby osób korzystających z poszczególnych form wsparcia, 

których sytuacja na rynku pracy poprawiła się, zawiera Tabela 14. Informacje dotyczące 

wartości wskaźnika w podziale ze względu na wiek i wykształcenie uczestników projektów 

znajdują się w Aneksie (podrozdział Zestawienie i analiza poszerzonych danych). 

Tabela 14 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
– podział wg płci 

 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Doradztwo 7 4 11 

Doskonalenie zawodowe 7 3 10 

Inne 24 11 35 

Opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi 

do lat 7 lub inną osobą zależną 
0 0 0 

Program zdrowotny 18 0 18 

Staż/ praktyka 3 0 3 

Studia/ kształcenie podyplomowe 2 0 2 

Szkolenie/ kurs 87 101 188 

Usługa aktywnej integracji 2 2 4 

Usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa 14 11 25 

Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 2 2 4 

Usługa wsparcia ekonomii społecznej 0 1 1 

Usługa zdrowotna/medyczna 5 1 6 

Wizyta studyjna 8 3 11 

Wsparcie z wykorzystania TIK 4 7 11 

Zwrot kosztów przejazdu/zakwaterowania 2 0 2 

Przygotowanie zawodowe 0 0 0 

Zajęcia dodatkowe 0 0 0 

Ogółem 185 146 331 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Wykres 6 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu – 
podział wg płci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Działania, które wpłynęłyby na zwiększenie jakości wsparcia dla osób pracujących 

W celu dopełnienia analizy wpływu Programu na rynek pracy i zdiagnozowania możliwości 

poprawy sytuacji badani uczestnicy projektów wskazali działania, wdrożenie których 

wpłynęłoby na zwiększenie wsparcia dla osób pracujących. 

W celu wyodrębnienia wskazywanych przez nich kierunków proponowanych zmian, poniżej 

przedstawione są najczęściej wskazywane propozycje w podziale na poszczególne PI. 

 PI 8iv  

Zdaniem respondentów uczestniczących w projektach realizowanych w ramach PI 8iv, w celu 

zwiększenia wsparcia dla osób pracujących należałoby zintensyfikować działania w zakresie 

opieki nad dziećmi do lat 3. Zwrócono uwagę na wciąż zbyt małą liczbę miejsc opieki dla dzieci, 

w związku z tym należałoby zapewnić większą dostępność do miejsc opieki poprzez 

zwiększenie liczby miejsc w żłobkach oraz dopasowanie godzin otwarcia placówek do godzin 

pracy rodziców. Zauważono jednakże pozytywny wpływ interwencji, wskazując, że działania w 

zakresie zwiększenia liczby miejsc opieki są już podejmowane. 

 PI 8v  

Badani uczestnicy projektów stwierdzili, że potrzebna jest intensyfikacja podejmowanych już 

działań w zakresie wsparcia w postaci kursów i szkoleń, świadcząc o wysokim zadowoleniu z 

tego rodzaju interwencji i popycie na ich większy zakres. Badani wskazali także, że kwota 

dofinansowania usług rozwojowych powinna zostać zwiększona, a wybór usług powinien być 

większy. Wskazano także na potrzebę wypracowania skuteczniejszego sposobu ich promocji 

oraz przekazywania informacji na ich temat. 

 PI 8vi 

W ramach PI 8vi zdecydowanie najczęściej zwracano uwagę na dopasowanie godzin 

prowadzonych zajęć, spotkań i rehabilitacji do godzin pracy uczestników. Jeszcze 

skuteczniejszą interwencję, zdaniem respondentów badania, zapewniłoby także poszerzenie 

zakresu diagnostyki organizowanych badań, przeprowadzanie ich w sposób bardziej 

kompleksowy, jak również zwiększenie ich liczby i zapewnienie właściwej promocji poprzez 

różne kanały komunikacyjne. 

 PI 9i  

W ramach analizowanego PI respondenci zwrócili uwagę, iż jeszcze większe efekty 

przyniosłoby zwiększenie wyboru kursów, jak również zapewnienie, iż osoby prowadzące 
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kursy są osobami z właściwymi kompetencjami i umiejętnościami indywidualnego podejścia 

do uczestnika. 

 PI 9iv 

Respondenci uczestniczący w projektach realizowanych w ramach PI 9iv najczęściej wymieniali 

potrzebę dopasowania godzin realizowanego wsparcia do godzin osób pracujących. Zwracano 

również uwagę na potrzebę większej częstotliwości działań skierowanych na poprawę dostępu 

do usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zwiększenie 

promocji realizowanych działań. 

 PI 9v 

Pośród wypowiedzi respondentów powtarzały się propozycje zaprezentowane w ramach 

opisanych powyżej PI, uwagę zwrócić należy jednakże na następujące propozycje: 

- Objęcie wsparciem Centrów Integracji Społecznej w zakresie współpracy przy realizacji 

działań na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy; 

- Zapewnienie opieki nad dzieckiem podczas zajęć organizowanych w ramach projektów; 

- Umożliwienie przekwalifikowania się zawodowego osób już pracujących, lecz o niskich 

zarobkach (m.in. poprzez organizację większej liczby kursów i szkoleń dla osób pracujących w 

przedziale wiekowym 40-50 lat, w tym także szkoleń z zakresu przedsiębiorczości); 

– Umożliwienie zdobycia wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych 

do wykonywania określonych zadań zawodowych. Zdaniem badanych działania w ramach PI 

skupiają się głównie na zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych, a za mało na wymiarze jakości 

tego zatrudnienia (wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanej pracy, zwiększenia 

zarobków i zabezpieczenia socjalnego, czy możliwości awansu); 

- Popularyzowanie ekonomii społecznej i korzyści, jakie z niej wynikają; 

- Bardziej zindywidualizowane formy wsparcia, takie jak coaching/mentoring/tutoring oraz 

stosowanie innowacyjnych metod wsparcia; 

- Zmniejszenie poziomu biurokracji; 

- Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie różnych form zatrudnienia z osobowego i 

bezosobowego funduszu płac. 

 PI 10i 

Osoby korzystające ze wsparcia w ramach PI 10i zwracały głównie uwagę na potrzebę 

doposażenia szkół i pracowni w nowoczesny sprzęt, który sprzyjałby rozwojowi umiejętności 
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przydatnych na rynku pracy, zapewnienie nauczycielom większej elastyczności w wyborze 

form wsparcia oraz wprowadzenie formy elektronicznej kursów i szkoleń. 

 PI 10iii 

Dla uczestników projektów realizowanych w ramach analizowanego PI wysoką skutecznością 

cechowałoby się realizowanie formy wsparcia związanej ze zwrotem kosztów dojazdu, jak 

również kontynuacja już realizowanych projektów. Zwrócono również uwagę na potrzebę 

zwiększenia liczby organizowanych w ramach projektów szkoleń. 

 PI 10iv 

Zdaniem respondentów wskazujących konieczne, ich zdaniem, zmiany w ramach PI 10iv, 

największą skutecznością charakteryzowałoby się zwiększenie częstotliwości organizowanych 

w ramach projektów form wsparcia. 
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7. Tabela syntetycznych odpowiedzi na pytania badawcze 

Tabela 15 Syntetyczna odpowiedź na pytania badawcze 

Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron w 
dokumencie 

Jaka jest wartość wskaźnika 

rezultatu długoterminowego: 

Liczba osób znajdujących się w 

lepszej sytuacji na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu (zarówno wartość 

brutto, jak i netto wskaźnika)? 

Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu” wyniosła 10,95%. Najwyższa wartość wskaźnika brutto przypadła na PI 10iv, 

wynosząc 19,48%. 

W celu obliczenia wartości netto wskaźnika w analizie odpowiedzi uwzględniono subiektywną ocenę 

wpływu wsparcia. Wartość netto wskaźnika wyniosła 2,88%. Najwyższą wartość netto wskaźnika 

odnotowano w przypadku PI 9i – 11,11%. 

Stosunkowo niska wartość wskaźników wynika z kilku kwestii: 1) sposobu pomiaru wskaźnika, który nie 

uwzględnia wzrostu oceny otrzymywanego wynagrodzenia, które stanowi najczęstszy efekt podwyższenia 

kompetencji; 2) faktu, iż większość respondentów już przed rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowała 

się w korzystnej sytuacji na rynku pracy (co dotyczy szczególnie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu), stąd udział w projekcie nie mógł przyczynić się do znacznej poprawy w tym zakresie; 3) faktu, iż nie 

wszystkie Działania realizowane w ramach wskazanych PI skierowane były na poprawę sytuacji na rynku 

pracy. 

s. 21-27 

(poszerzenie 

tematu znajduje 

się w Aneksie, s. 

99-105). 

Jaka jest struktura (%) zmian w 

sytuacji uczestników projektów, 

osób pracujących, które uzyskały 

wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, po 6 miesiącach od 

opuszczenia Programu, w tym 

Wysoka stabilność zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udział w projekcie w przypadku nauczycieli oraz 

znacznej części innych uczestników projektów spowodowała, że jedynie 4,84% badanych wskazało, że ich 

sytuacja na rynku pracy w zakresie stabilności zatrudnienia poprawiła się. Najwyższą wartość wskaźnika 

osiągnięto dla PI 9i (11,11%), zaś najniższa wartość przypadła na PI 8iv (0,00%). 

Odsetek osób, które przeszły z niepełnego do pełnego zatrudnienia wyniósł 1,70%. Najbardziej pozytywną 

sytuację odnotowano w przypadku PI 9iv (2,94%) oraz 10i (2,70%). Niska wartość struktury zmian w zakresie 

s. 28-39 

(poszerzenie 

tematu znajduje 

się w Aneksie, s. 

106-146). 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron w 
dokumencie 

związanych z: przejściem z 

niepewnego do stabilnego 

zatrudnienia; przejściem z 

niepełnego do pełnego 

zatrudnienia; zmianą pracy na inną 

wymagającą wyższych 

kompetencji/ umiejętności/ 

kwalifikacji i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością; awansem w 

pracy; oraz innymi korzystnymi 

zmianami zidentyfikowanymi przez 

Wykonawcę (jakimi); brakiem 

jakichkolwiek zmian; 

niekorzystnymi zmianami (jakimi)? 

przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia wynika z faktu, iż zdecydowana większość uczestników 

projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu. 

Zmianę w postaci awansu w pracy stwierdziło 1,66% wszystkich badanych (45 osób). Największa skala 

zmian odnotowana została w przypadku uczestników projektów realizowanych w ramach PI 8v (2,67%), PI 

9v (2,85%) oraz PI 10iv (2,62%).  

Zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się 

z większą odpowiedzialnością odnotowano wśród 3,81% uczestników projektów. Ponad połowa spośród 

wszystkich osób, które zmieniły pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub 

kwalifikacji otrzymała wsparcie w ramach PI 10iv, Działanie 9.5 (54 osoby). 

Dla zdecydowanie wyższego odsetka uczestników projektów nastąpił wzrost oceny wysokości 

wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy, wynosząc ogółem 19,08%. Należy jednak zaznaczyć, iż 

jest to ocena subiektywna, nie odnosi się bowiem do faktycznego wzrostu wynagrodzenia. Najwyższy 

odsetek osób, które pozytywnie oceniły wzrost wynagrodzenia odnotowano w przypadku PI 10iv (30,61%). 

Aż 29,59% badanych uczestników projektów stwierdziło, że 6 miesięcy po opuszczeniu Programu w ich 

sytuacji na rynku pracy zaszły inne niż wymienione wyżej pozytywne zmiany. Zaobserwowali je głównie 

uczestnicy projektów realizowanych w ramach PI 8iv (57,14%), 8v (44,92%) oraz 10iv (42,23%). Wśród 

innych pozytywnych zmian uczestnicy projektów szczególnie często wskazywali na sprawniejsze radzenie 

sobie z wykonywaniem zadań służbowych (61,63%) oraz wzrost poważania ze strony pracodawcy (28,88%) i 

współpracowników (26,25%). Ponadto badani wskazywali m.in. na wzrost poziomu wiedzy, samorealizację, 

nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji pozwalających znaleźć lepszą pracę, pracę dodatkową oraz 

rozszerzyć działalność własnego przedsiębiorstwa.  

Wysoki odsetek uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia Programu nie odnotował żadnych 

zmian (71,30%). Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego braku zmian odnotowano w przypadku działań, 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron w 
dokumencie 

które nie odnoszą się bezpośrednio do podnoszenia kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia. Brak zmian w 

sytuacji na rynku pracy wynika głównie z faktu, iż już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, znaczna 

część uczestników projektów posiadała stabilne zatrudnienie na pełen etat, zaś specyfika przedsiębiorstw, w 

których pracują ściśle określa ścieżkę zawodową i możliwość awansu. 

5,18% uczestników projektu wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu programu 

pogorszyła się. Zdecydowanie najczęstszym powodem występowania zmian niekorzystnych jest spadek 

wysokości wynagrodzenia (88,57%). Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż zmiana negatywna 

dotycząca wynagrodzenia oparta jest na subiektywnej ocenie wysokości wynagrodzenia w stosunku do 

rodzaju wykonywanej pracy, wartość ta może nie oznaczać faktycznego pogorszenia się sytuacji na rynku 

pracy. 

Które formy wsparcia miały 

największy wpływ na zmianę 

statusu uczestnika na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu w porównaniu do 

sytuacji w chwili rozpoczęcia 

udziału? 

Formami wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału są: 

 Szkolenie/ kurs – poprawę sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

odnotowano w przypadku 63,51% osób korzystających z tej formy wsparcia. 

 Inne formy wsparcia – 11,82%; 

 Usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa – 8,44%; 

 Program zdrowotny — 6,08%. 

Szkolenia i kursy, czyli najbardziej popularne formy wsparcia, wpłynęły na poprawę sytuacji odbiorców 

wsparcia realizowanego w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv — w przypadku ostatniego PI pozytywną zmianę 

odnotowano w przypadku aż 116 osób.  

Respondenci zdecydowanie wysoko ocenili użyteczność i efektywność oferowanych form wsparcia, co 

poparte zostało wysokimi ocenami przydzielanymi w skali od 1 do 10 przez uczestników badania. Największy 

odsetek odpowiedzi dotyczył najwyższego możliwego wskazania, tj. 10 (31%), często decydowano się 

s. 40-49 

(poszerzenie 

tematu znajduje 

się w Aneksie, s. 

147-159). 



 

53 | S t r o n a  
 

Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron w 
dokumencie 

również na ocenę 8 (22%) oraz 9 (16%). Na oceny negatywne przypada jedynie marginalny odsetek 

odpowiedzi odbiorców wsparcia. Podobnie jak w przypadku pytania o stopień zadowolenia, respondenci 

zdecydowanie najczęściej wskazywali na oceny 10 (33,2%), 8 (21,7%) oraz 9 (12,5%). Oceny negatywne 

charakteryzowały się marginalnym odsetkiem wskazań respondentów. 

Źródło: opracowanie własne.  
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8. Wnioski i rekomendacje 

 

Tabela 16 Wnioski i rekomendacje 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

1. Osiągnięcie relatywnie niskiej wartości 
brutto wskaźnika (10,95%) związane 
jest z faktem, iż: 
Wskaźnik „Liczba osób znajdujących 
się w lepszej sytuacji na rynku pracy 
sześć miesięcy po opuszczeniu 
programu” nie zawiera wszystkich 
możliwych form poprawy sytuacji na 
rynku pracy. Znaczna część 
mieszkańców województwa 
podkarpackiego posiada już stabilne 
zatrudnienie, zaś specyfika wielu 
przedsiębiorstw uniemożliwia 
przyznawanie awansu w formie 
zmiany stanowiska na wyższe lub 
zmiany formy zatrudnienia. W takich 
przypadkach podniesienie kwalifikacji 
bądź kompetencji wiąże się z 
gratyfikacją, np. w postaci wyższego 
wynagrodzenia, premii, lub zmiany 
zakresu obowiązków i zwiększenia 
odpowiedzialności. W niektórych 
przypadkach samo podniesienie 
kwalifikacji stanowi o poprawie 
sytuacji na rynku pracy. (s.21-39) 

W celu dokonania ewaluacji wpływu 
programu na sytuację uczestników 
projektów na rynku pracy 
rekomenduje się wnioskowanie 
przez Instytucję Zarządzającą o 
rozszerzenie definicji wskaźnika 
„Liczba osób znajdujących się w 
lepszej sytuacji na rynku pracy sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu” 
o inne formy poprawy sytuacji – 
uzyskanie wyższego wynagrodzenia, 
wzrost poważania wśród 
pracodawców i współpracowników 
oraz zmianę zakresu obowiązków. 

IZ RPO WP 2014-2020 Wnioskowanie przez IZ o 
modyfikację sposobu 
pomiaru wskaźnika, by w 
ramach przygotowań do 
przyszłej perspektywy 
finansowej i 
programowania interwencji 
RPO na okres po 2020 roku 
rozszerzyć definicję 
wskaźnika o inne formy 
poprawy sytuacji na rynku 
pracy (wzrost 
wynagrodzenia, wzrost 
poważania wśród 
pracodawców i 
współpracowników, 
zwiększenie zakresu 
obowiązków zawodowych). 

31 grudnia 2020 roku 

Klasa rekomendacji  Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja 
strategiczna 

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności Program Operacyjny RPO WP 2014-2020 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

2.  Ważną kwestią wpływającą na pomiar 
wskaźnika jest fakt, iż w projektach 
realizowanych w ramach opisywanych 
w ewaluacji Działań znaczący odsetek 
stanowią nauczyciele, którzy posiadają 
stabilną sytuację zawodową, a formy 
ich awansu zawodowego są ściśle 
określone, niezależne od uczestnictwa 
w projekcie. Ponadto, uczestnictwo w 
projektach, podnoszenie kwalifikacji i 
zdobywanie nowych umiejętności ma 
na celu poprawę jakości kształcenia, 
nie zaś poprawę sytuacji na rynku 
pracy (s. 21-27). 

Rekomenduje się wnioskowanie 
Instytucji Zarządzającej o zmianę 
sposobu wyliczania wskaźnika w 
zakresie uwzględniania grup 
uczestników projektów, których 
sytuacja na rynku pracy oraz ścieżka 
zawodowa są ściśle określone. 
 
 

IZ RPO WP 2014-2020 Wnioskowanie przez IZ o 
modyfikację sposobu 
pomiaru wskaźnika, by w 
ramach przygotowań do 
przyszłej perspektywy 
finansowej i 
programowania interwencji 
RPO na okres po 2020 roku 
nie uwzględniać w badaniu 
grup zawodowych, których 
sytuacja zawodowa jest 
stabilna, a ścieżka 
zawodowa ściśle określona 
(np. nauczyciele) lub 
wprowadzić pomiar z 
wyróżnieniem tych osób 
spośród reszty badanych.  

31 grudnia 2020 roku 

Klasa rekomendacji  Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja 
strategiczna 

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności Program Operacyjny RPO WP 2014-2020 

3. Podczas wyliczania wskaźnika brane są 
pod uwagę także te formy wsparcia, 
których bezpośrednim celem nie jest 
poprawa sytuacji uczestników 
projektów na rynku pracy (m.in. 
program zdrowotny, usługa 
medyczna/zdrowotna, usługa 
społeczna świadczona w interesie 
ogólnym), co powoduje zaniżenie 
wartości wskaźnika (s. 21-27; 40-49). 

Rekomenduje się wnioskowanie 
Instytucji Zarządzającej o zmianę 
sposobu wyliczania wskaźnika w 
zakresie realizowanych form 
wsparcia.  
 

IZ RPO WP 2014-2020 Wnioskowanie przez IZ o 
modyfikację sposobu 
pomiaru wskaźnika, by w 
ramach przygotowań do 
przyszłej perspektywy 
finansowej i 
programowania interwencji 
RPO na okres po 2020 roku 
nie uwzględniać w badaniu 
form wsparcia, których 
celem nie jest wsparcie 
mieszkańców województwa 
w poprawie ich sytuacji na 
rynku pracy. 

31 grudnia 2020 roku 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

Podklasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja 
strategiczna 

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności Program Operacyjny RPO WP 2014-2020 

4. Podczas zbierania danych do 
przeprowadzenia ewaluacji nie udało 
się zrealizować zakładanych prób w 
przypadkach, gdy próba stanowiła 
więcej niż 60% operatu. Powodami 
braku realizacji próby były odmowa 
udziału w badaniu oraz nieprawidłowy 
(lub nieaktualny) numer telefonu i 
adres mailowy (s. 18-20; 71-80). 

By zwiększyć responsywność 
rekomenduje się cykliczną 
aktualizację danych osobowych 
uczestników projektów. 

IZ RPO WP 2014-2020 Cykliczna aktualizacja 
danych osobowych 
uczestników projektów, 
którzy ukończyli udział w 
Programie (raz w roku). W 
celu minimalizacji kosztów 
oraz oszczędności czasu 
prośba o uaktualnienie 
danych w przypadku 
zmiany numeru telefonu 
lub adresu mailowego 
powinna być wysyłana 
mailowo.. 
Aktualizacją danych 
osobowych uczestników 
projektów powinna zostać 
powierzona 
Departamentowi 
Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym.  

31 grudnia 2019 roku 

Podklasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja 
strategiczna 

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności Program Operacyjny RPO WP 2014-2020 
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9.  Conclusions and recommendations 

 

Tabela 17 Wnioski i rekomendacje w j. angielskim 

No. Conclusion Recommendation Institution responsible 
for the implementation 
of the recommendation 

The manner of 
implementation 

The period of 
implementation 

1. Achieving a relatively low gross value of 
the indicator (10.95%) is connected to 
the fact that: 
The indicator "Number of people in a 
better situation on the labour market 
six months after completing the 
participation in the Programme" does 
not include all possible forms of 
improvement on the labour market. A 
significant part of the population of 
the Podkarpackie Voivodeship has 
stable employment, while the 
specificity of numerous enterprises 
makes it impossible to award 
promotion in the form of changing the 
position to a higher one or changing 
the form of employment. In such 
cases, the improvement of 
qualifications or competences involves 
gratification, for example in the form 
of higher remuneration, bonuses, or 
changing the scope of duties and 
increasing accountability. In some 
cases, upgrading itself improves the 
situation on the labour market (p. 21-
39) 

In order to evaluate the impact of 
the Programme on the situation of 
project participants on the labour 
market, it is recommended that the 
Managing Authority request the 
extension of the definition of the 
indicator "Number of people in a 
better situation on the labour 
market six months after completing 
the participation in the Programme" 
for other forms of improvement, 
that is obtaining higher 
remuneration, the increase of 
appreciation from employers and 
co-workers, and a change of 
responsibilities. 

MA of ROP PV 2014-2020 Applying by MA to modify 
the manner of the 
measurement of the 
indicator, in order to 
extend the definition of the 
indicator to other forms of 
improvement in the labour 
market (increase in salary, 
increase of appreciation 
from employers and co-
workers, increase of 
responsibilities) for the 
future financial perspective 
and programming of ROP 
interventions for the period 
after 2020. 

31 December 2020 

Class of the recommendation Programme recommendation Sub-class of the 
recommendation 

Strategic 
recommendation 
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No. Conclusion Recommendation Institution responsible 
for the implementation 
of the recommendation 

The manner of 
implementation 

The period of 
implementation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme ROP PV 2014-2020 

2.  An important issue affecting the 
measurement of the indicator is the 
fact that in projects implemented 
within the framework of Measures 
described in the evaluation, teachers 
who have a stable professional 
situation (and the forms of their 
professional advancement are strictly 
determined) constitute a considerable 
share. Furthermore, participation in 
projects, raising qualifications and 
acquiring new skills is aimed at 
improving the quality of education, 
not at improving the situation on the 
labour market. (p. 21-27). 

It is recommended that the 
Managing Authority should requests 
to change the method of calculating 
the indicator in the scope of 
including groups of project 
participants whose situation on the 
labour market and professional path 
are strictly defined. 
 

MA of ROP PV 2014-2020 Applying by MA to modify 
the manner of the 
measurement of the 
indicator, in order to not 
include in the study 
professional groups with a 
stable situation on the 
labour market and already 
defined professional path 
(e.g. teachers) or to 
introduce measurement 
with distinction of those 
groups from the rest of 
respondents for the future 
financial perspective and 
programming of ROP 
interventions for the period 
after 2020. 

31 December 2020 

Class of the recommendation Programme recommendation Sub-class of the 
recommendation 

Strategic 
recommendation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme ROP PV 2014-2020 

3. Calculation of the indicator includes 
also the forms of support the 
immediate objective of which is not to 
improve the situation of project 
participants on the labour market 
(including health programmes, 
medical/health services, social services 
provided in the public interest). (p. 21-
27; 40-49). 

It is recommended that the 
Managing Authority should request 
a change in the method of 
calculating the indicator in the 
scope of implemented forms of 
support. 

MA of ROP PV 2014-2020 Applying by MA to modify 
the manner of the 
measurement of the 
indicator, in order to not 
include in the study forms 
of support, the purpose of 
which is not to support the 
inhabitants of the 
voivodeship in improving 
their situation on the 
labour market for the 

31 December 2020 
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No. Conclusion Recommendation Institution responsible 
for the implementation 
of the recommendation 

The manner of 
implementation 

The period of 
implementation 

future financial perspective 
and programming of ROP 
interventions for the period 
after 2020. 

Class of the recommendation Programme recommendation Sub-class of the 
recommendation 

Strategic 
recommendation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme ROP PV 2014-2020 

4. During the collection of data for the 
evaluation, the planned attempts 
could not be carried out in cases 
where the sample accounted for more 
than 60% of the survey. The reason of 
such situation were numerous refusals 
to participate in the survey and an 
invalid (or outdated) telephone 
number and e-mail address. (p. 18-20; 
71-80)  

To increase responsiveness, it is 
recommended to update the 
personal data of project 
participants on a regular basis. 

MA of ROP PV 2014-2020 Cyclical update of personal 
data of project participants 
who have completed 
participation in the 
Programme (e.g. once 
every year). In order to 
minimize time and costs, a 
request to update the data 
in the case of a change of 
the telephone number or e-
mail address should be sent 
to the support recipients 
via e-mail. Updating the 
personal data of project 
participants should be 
entrusted to the Managing 
Authority for Regional 
Operational Programme. 

30 June 2019 

Class of the recommendation Programme recommendation Sub-class of the 
recommendation 

Strategic 
recommendation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme ROP PV 2014-2020 
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11. Aneks 

11.1. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii 

 

11.1.1. Cel i zakres badania 

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach 

RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie 

udzielenia wsparcia. 

W ramach przeprowadzonej ewaluacji wyliczono wartość wskaźnika rezultatu 

długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu”, uwzględniając populację uczestników projektów 

współfinansowanych ze środków EFS (PI w ramach OP VII, VIII, IX) – tylko osób zatrudnionych 

w momencie przystąpienia do udziału w projekcie, które zakończyły swój udział w projekcie w 

ramach RPO WP 2014-2020 od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r., w przypadku 

których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie (połączony 

pomiar w ramach I i II badania).  

11.1.2. Kryteria ewaluacyjne 

Kryteriami ewaluacyjnymi uwzględnionymi w badaniu były:  

 Skuteczność – kryterium pozwalające na ocenę osiągniętej wartości wskaźnika 

rezultatu długoterminowego;  

 Użyteczność – pozwalająca ocenić, na ile wsparcie w ramach EFS służy poprawie 

sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.  

 

11.1.3. Pytania badawcze 

W poniższej tabeli zaprezentowano przyporządkowanie metod badawczych do pytań 

badawczych. 

Tabela 18 Przyporządkowanie metod badawczych do pytań badawczych 

Pytanie badawcze Metody badawcze 

Jaka jest wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego: Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

Desk research 

Badanie CAWI/CATI 
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Pytanie badawcze Metody badawcze 

opuszczeniu programu (zarówno wartość brutto, jak i netto 

wskaźnika)?  

Jaka jest struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów, osób 

pracujących, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, po 6 miesiącach od opuszczenia Programu, w tym 

związanych z: przejściem z niepewnego do stabilnego zatrudnienia; 

przejściem z niepełnego do pełnego zatrudnienia; zmianą pracy na inną 

wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą 

się z większą odpowiedzialnością; awansem w pracy; oraz innymi 

korzystnymi zmianami zidentyfikowanymi przez Wykonawcę (jakimi); 

brakiem jakichkolwiek zmian; niekorzystnymi zmianami (jakimi)? 

Badanie CAWI/CATI 

Które formy wsparcia miały największy wpływ na zmianę statusu 

uczestnika na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w 

porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału? 

Badanie CAWI/CATI 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

11.1.4. Metody badawcze 

 

Desk research (analiza danych zastanych) 

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową analizę 

istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalenie, przetworzenie i analiza 

danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł.  

W ramach niniejszej ewaluacji analizie poddano akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i 

krajowego, dokumenty strategiczne i programowe, raporty dotyczące sytuacji na 

podkarpackim rynku pracy, dane statystyczne GUS oraz dane pochodzące z SL2014. 

 

Badanie CAWI/CATI  

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przy pomocy techniki CAWI wspomaganej CATI 

(podejście mixed-mode).  

Sposób realizacji badania ilościowego uzależniony był od tego, jakie dane kontaktowe 

dotyczące danego uczestnika dostępne były w bazie przekazanej przez Zamawiającego: 
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 W przypadku, gdy dostępny był wyłącznie numer telefonu, Wykonawca kontaktował 

się telefonicznie. W sytuacji, gdy respondent poprosił o wysłanie zaproszenia do 

badania na wskazany adres e-mail, gdyż wolał on wziąć udział w badaniu CAWI, 

Wykonawca dostosowywał się do preferencji respondenta. 

 W przypadku, gdy dostępny był wyłącznie adres e-mail (dotyczy to też sytuacji, gdy 

okazywało się, że numer telefonu znajdujący się w bazie przekazanej przez 

Zamawiającego był nieaktualny, w związku z czym nie można było zadzwonić do 

respondenta), Wykonawca wysłał zaproszenie za pośrednictwem e-maila, a następnie 

e-maile przypominające o badaniu. W sytuacji, gdy respondent poprosił o realizację 

badania przez telefon, gdyż wolał on udział w badaniu CATI, Wykonawca 

dostosowywał się do preferencji respondenta. 

 W przypadku, gdy dostępne były i numer telefonu, i adres e-mail, Wykonawca 

w pierwszej kolejności wysyłał zaproszenie za pośrednictwem e-maila. Osoby, które 

nie reagowały na e-maila otrzymywały e-maile przypominające o badaniu, następnie 

zaś miejsce miał kontakt telefoniczny, służący realizacji badania CATI. 

Wykonawca zastosował dwie techniki badawcze, aby osiągnąć jak największą responsywność. 

Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że w przypadku badań CAWI wynosi ona od 10% do 20%, 

a w przypadku badań CATI od 25% do 30%, zaś zastosowanie podejścia mixed-mode pozwala 

na osiągnięcie ogólnej wyższej responsywności (ok. 40%) ze względu na to, że niektórzy 

potencjalni respondenci ignorują zaproszenia do badań CAWI, ale zgadzają się na wywiad 

telefoniczny, inni zaś biorą udział w badaniu wyłącznie wtedy, gdy mogą samodzielnie 

wypełnić ankietę. 

 

Warstwowanie próby 

Wykonawca dokonał warstwowania próby ze względu na: 

 PI – warstwa główna. W jej ramach nastąpiło dodatkowe warstwowanie na 

następujące podkategorie:  

o grupy wiekowe – z uwzględnieniem podziału na: osoby poniżej 25 roku życia, osoby 

w wieku 25-49 lat, osoby w wieku 50 lat i więcej, w tym dodatkowo osoby powyżej 

54 roku życia); 
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o wykształcenie – niższe niż podstawowe (ISCED 0), (podstawowe (ISCED 1), 

gimnazjalne (ISCED 2), ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4), wyższe 

(ISCED 5-8); 

 płeć (K/M) - warstwa główna. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie struktury populacji uczestników projektów oraz zakładaną i zrealizowaną próbę. 

Tabela 19 Struktura populacji, zakładanej oraz zrealizowanej próby uczestników projektów 

PI Populacja Próba Zrealizowano Błąd szacowania 

 Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma 

8iv 12 0 12 12 0 12 7 0 7 2% n.d. 2% 

8v 191 201 392 128 132 260 98 89 187 7% 8% 5% 

8vi 2151 0 2151 326 0 326 326 0 326 5% n.d. 5% 

9i 14 5 19 14 5 19 8 1 9 2% 9% 2% 

9iv 100 65 165 79 56 135 46 22 68 11% 17% 9% 

9v 401 163 564 196 114 310 196 85 281 5% 7% 4% 

10i 2643 681 3324 335 246 581 346 246 592 5% 5% 4% 

10iii 2311 1258 3569 329 294 623 329 294 623 5% 5% 4% 

10iv 744 4613 5357 253 355 608 254 357 611 5% 5% 4% 

Suma 8567 6986 15553 1672 1202 2874 1610 1094 2704    

Źródło: opracowanie własne. 

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie struktury populacji uczestników projektów w podziale na warstwy. W przedstawionych tabelach widać, 

iż w przypadku części PI nie udało się zrealizować założonej próby, co wynika z dwóch faktów: 1) odmów wzięcia udziału w badaniu 2) posiadania 

przez Wykonawcę błędnego numeru telefonu lub błędnego adresu mailowego. W celu zrealizowania próby Wykonawca podjął szereg prób 

kontaktu z respondentami. Do respondentów, którzy nie wypełnili ankiety CAWI zostały wysłane 4 ponowne zaproszenia. Do respondentów, 

którzy mieli być badani metodą CATI wykonano kilka lub kilkanaście połączeń. W nawiązaniu do założeń z etapu raportu metodologicznego, w 5 

przypadkach (tj. 8iv, 8v, 9i, 9iv, 9v), nie udało się zrealizować zakładanych prób (mimo podjęcia wielokrotnych prób kontaktu z pełną populacją 

PI). 

Wykonawca dopilnował, aby wyniki badania były reprezentatywne. W przypadku warstw o bardzo niskiej populacji prowadzono badanie na 

próbie pełnej, przy czym zazwyczaj niemożliwe jest skontaktowanie się z wszystkimi osobami badanymi (tak było także w przypadku niniejszej 
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ewaluacji). Podjęto jednakże próby kontaktu ze wszystkimi respondentami, z pełnej, zamkniętej listy jednostek należącej do populacji, co stanowi 

o reprezentatywności proceduralnej. 

Tabela 20 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8vi 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d.       

pomiędzy 25 a 
49 

12 0 12 12 0 12 7 0 7 n.d. n.d. n.d.       

50 lat i więcej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d.       

razem 12 0 12 12 0 12 7 0 7 n.d. n.d. n.d. 2% n.d. 2% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 21 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8vi 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gimnazjalne (ISCED 2) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

policealne (ISCED 4) 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

wyższe (ISCED 5-8) 9 0 9 9 0 9 4 0 4 

razem 12 0 12 12 0 12 7 0 7 

Źródło: opracowanie własne. 



 

73 | S t r o n a  
 

Tabela 22 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8v 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 15 9 24 10 6 16 6 1 7 18% 23% 14%       

pomiędzy 25 a 
49 

156 162 318 105 106 211 80 78 158 5% 6% 4%       

50 lat i więcej 20 30 50 13 20 33 12 10 22 18% 13% 10%       

razem 191 201 392 128 132 260 98 89 187 5% 5% 4% 7% 8% 5% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 23 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8v 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 2 4 6 1 3 4 1 2 3 

gimnazjalne (ISCED 2) 0 2 2 0 1 1 0 0 0 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 35 83 118 23 55 78 19 29 48 

policealne (ISCED 4) 33 11 44 22 7 29 11 7 18 

wyższe (ISCED 5-8) 121 101 222 82 66 148 67 51 118 

razem 191 201 392 128 132 260 98 89 187 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 24 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8vi 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d.       

pomiędzy 25 a 
49 

1184 0 1184 179 0 179 168 0 168 7% n.d. 7%       

50 lat i więcej 967 0 967 147 0 147 158 0 158 7% n.d. 7%       

razem 2151 0 2151 326 0 326 326 0 326 5% n.d. 5% 5% n.d. 5% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 25 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8vi 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 66 0 66 10 0 10 1 0 1 

gimnazjalne (ISCED 2) 12 0 12 2 0 2 2 0 2 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 674 0 674 102 0 102 88 0 88 

policealne (ISCED 4) 471 0 471 71 0 71 68 0 68 

wyższe (ISCED 5-8) 927 0 927 141 0 141 167 0 167 

razem 2151 0 2151 326 0 326 326 0 326 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 26 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9i 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 2 1 3 2 1 3 1 0 1 n.d. n.d. n.d.       

pomiędzy 25 a 
49 

9 3 12 9 3 12 5 1 6 n.d. n.d. n.d.       

50 lat i więcej 3 1 4 3 1 4 2 0 2 n.d. n.d. n.d.       

razem 14 5 19 14 5 19 8 1 9 n.d. n.d. n.d. 2% 9% 2% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 27 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9i 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 3 1 4 3 1 4 2 0 2 

gimnazjalne (ISCED 2) 2 1 3 2 1 3 1 1 2 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 8 3 11 8 3 11 4 0 4 

policealne (ISCED 4) 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

wyższe (ISCED 5-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

razem 14 5 19 14 5 19 8 1 9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 28 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9iv 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 1 4 5 1 3 4 1 0 1 n.d. 28% 22%       

pomiędzy 25 a 
49 

68 44 112 54 38 92 30 18 48 6% 6% 4%       

50 lat i więcej 31 17 48 24 15 39 15 4 19 10% 9% 7%       

razem 100 65 165 79 56 135 46 22 68 5% 5% 4% 11% 17% 9% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 29 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9iv 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 1 5 6 1 4 5 0 2 2 

gimnazjalne (ISCED 2) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 56 40 96 44 34 78 20 10 30 

policealne (ISCED 4) 12 10 22 9 9 18 8 2 10 

wyższe (ISCED 5-8) 30 10 40 24 9 33 18 8 26 

razem 100 65 165 79 56 135 46 22 68 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 30 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9v 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 2 3 5 1 2 3 0 1 1 69% 40% 36%       

pomiędzy 25 a 
49 

317 115 432 155 80 235 153 61 214 6% 6% 4%       

50 lat i więcej 82 45 127 40 32 72 43 23 66 11% 9% 8%       

razem 401 163 564 196 114 310 196 85 281 5% 5% 4% 5% 7% 4% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 31 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9v 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

gimnazjalne (ISCED 2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 42 21 63 21 15 36 20 10 30 

policealne (ISCED 4) 22 2 24 11 1 12 13 2 15 

wyższe (ISCED 5-8) 335 140 475 164 98 262 162 73 235 

razem 401 163 564 196 114 310 196 85 281 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 32 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10i 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 20 0 20 3 0 3 3 0 3 52% n.d. 52%       

pomiędzy 25 a 
49 

1794 482 2276 227 174 401 234 166 400 6% 6% 4%       

50 lat i więcej 829 199 1028 105 72 177 109 80 189 9% 9% 7%       

razem 2643 681 3324 335 246 581 346 246 592 5% 5% 4% 5% 5% 4% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 33 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10i 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gimnazjalne (ISCED 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 8 5 13 1 2 3 1 2 3 

policealne (ISCED 4) 13 23 36 2 8 10 0 9 9 

wyższe (ISCED 5-8) 2621 653 3274 332 236 568 345 235 580 

razem 2643 681 3324 335 246 581 346 246 592 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 34 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10iii 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d.       

pomiędzy 25 a 
49 

1248 685 1933 178 160 338 168 141 309 7% 7% 5%       

50 lat i więcej 1063 573 1636 151 134 285 161 153 314 7% 7% 5%       

razem 2311 1258 3569 329 294 623 329 294 623 5% 5% 4% 5% 5% 4% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 35 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10iii 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

podstawowe (ISCED 1) 43 22 65 6 5 11 4 8 12 

gimnazjalne (ISCED 2) 7 7 14 1 2 3 0 2 2 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 1758 1043 2801 250 243 493 230 229 459 

policealne (ISCED 4) 83 29 112 12 7 19 15 6 21 

wyższe (ISCED 5-8) 419 157 576 60 37 97 80 49 129 

razem 2311 1258 3569 329 294 623 329 294 623 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 36 Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10iv 

grupy wiekowe  

populacja próba zrealizowano 

założony błąd szacowania 
dla przedziału ufności na 
poziomie 95% oraz frakcji 
równej 0,5 

ostateczny błąd 
szacowania dla przedziału 
ufności na poziomie 95% 
oraz frakcji równej 0,5 

płeć 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

kobiet
y 

mężczyźn
i 

raze
m 

poniżej 25 92 782 874 31 60 91 23 60 83 14% 12% 10%       

pomiędzy 25 a 
49 

550 3423 3973 187 264 451 187 266 453 6% 6% 4%       

50 lat i więcej 102 408 510 35 31 66 44 31 75 13% 17% 11%       

razem 744 4613 5357 253 355 608 254 357 611 5% 5% 4% 5% 5% 4% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 37 Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10iv 

wykształcenie  

populacja próba zrealizowano 

płeć 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

podstawowe (ISCED 1) 4 69 73 1 5 6 1 5 6 

gimnazjalne (ISCED 2) 4 67 71 1 5 6 1 5 6 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 220 3210 3430 75 247 322 49 247 296 

policealne (ISCED 4) 31 256 287 11 20 31 8 20 28 

wyższe (ISCED 5-8) 485 1010 1495 165 78 243 195 79 274 

razem 744 4613 5357 253 355 608 254 357 611 

Źródło: opracowanie własne. 



 

 

11.2. Rynek pracy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

2014-202014 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, będący 

najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla obecnej perspektywy finansowej, 

przyjęty został 3 marca 2015 roku. W latach 2017 oraz 2018 do dokumentu wprowadzono 

zmiany. Program odpowiada na rzeczywiste potrzeby oraz zdiagnozowane w regionie 

problemy z uwagi na fakt, iż interwencję poprzedziła analiza barier i potencjałów 

województwa. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, „zakres Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest odpowiedzią 

na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu w głównych dokumentach strategicznych i 

uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty 15”. 

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej Polsce. Jego 

powierzchnia wynosi 17 846 km2, zajmuje 11 miejsce pod tym względem w kraju. 

Zamieszkiwane jest przez 2 129 000 osób16. Województwo podzielone jest na 21 powiatów, 4 

miasta na prawach powiatu i 160 gmin. Wyróżnia się podregiony krośnieński, przemyski, 

rzeszowski oraz tarnobrzeski. Największym ośrodkiem województwa jest Rzeszów17. 

Gospodarka województwa podkarpackiego oparta jest głównie o usługi i przemysł, co wiąże 

się z najwyższym poziomem zatrudnienia w tych branżach (86,9% ogółu pracujących). 

Głównymi działalnościami województwa jest przetwórstwo spożywcze oraz rolnictwo. Na 

rozwój województwa wpływ ma także prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna w Mielcu 

oraz dolina lotnicza18. 

W celu wzmocnienia potencjału województwa Program podzielony został na 10 Osi 

Priorytetowych, pośród których trzy zostały objęte niniejszą ewaluacją: 

                                                      
14 Źródło danych: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 5 marca 2019 r., str. 333-539, oraz Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 23 października 2018 r., str. 70-73. 
15Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Rzeszów, 5 marca 2019 r., str. 5. 
16 Dane GUS za rok 2017. 
17  Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2017 r., Urząd Statystyczny w 
Rzeszowie, 2018, s. 20. 
18 Barometr zawodów 2019, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, s. 6. 
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 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; 

 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; 

 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji I Kompetencji w Regionie. 

W założeniach Programu na realizację trzech OP dotyczących działań w kontekście rynku pracy 

przeznaczono 525 023 546 €. Wspomniane OP, korespondujące z głównymi celami Umowy 

Partnerstwa 19 , oferują kompleksowe wsparcie, uwzględniając szereg aspektów, które w 

sposób pośredni bądź bezpośredni wpływają na regionalny rynek pracy.  

Sytuacja społeczna 

Działania realizowane w ramach OP VIII Integracja społeczna koncentrują się na poprawie 

spójności społecznej, szczególnie w kontekście zwalczania wszelkich przejawów wykluczenia 

społecznego, obejmując wsparciem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 

ubóstwem. Poprawa sytuacji społecznej przełożenie ma na sytuację na wojewódzkim rynku 

pracy, z uwagi na fakt, iż wsparcie oferowane w ramach tej OP przygotowuje odbiorców 

wsparcia do ich wejścia oraz utrzymania się na rynku pracy. Realizując szerokie spektrum 

zadań, jednym z celów jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i współpracy 

pomiędzy instytucjami działającymi w zakresie sfery społecznej regionu20. 

W latach 2013-2017 liczba ludności województwa podkarpackiego wahała się. Do roku 2016 

obserwowany był niewielki spadek liczby mieszkańców (o 1 638 osób), jednak w roku 2017 

odnotowano ponowny wzrost liczby osób zamieszkujących województwo do 2 129 138 osób. 

Negatywne zmiany demograficzne na Podkarpaciu nie są tak intensywne, jak w innych 

regionach kraju21.  

                                                      
19 W szczególności:  
Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 
Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 
Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; 
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; 
Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie – Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa 
Partnerstwa, sierpień 2017 r. 
20 Ibidem, str. 10 
21 Barometr zawodów 2019, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, s. 6  
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Wykres 7 Liczba ludności w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Analiza struktury demograficznej wskazuje, że na przestrzeni lat 2013-2017 spadła liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym (o 18 339 osób) oraz osób w wieku produkcyjnym (o 26 546 

osób), dość gwałtownie wzrastała zaś liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 44 729 osób). 

Dane te wskazują na zachodzący proces starzenia się społeczeństwa, który ma znaczący wpływ 

na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. 

Tabela 38 Struktura mieszkańców województwa podkarpackiego wg grup wieku w latach 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Wiek przedprodukcyjny 

Ogółem 407 577 400 847 394 644 390 816 389 238 

Kobiety 198 376 195 211 192 324 190 410 189 653 

Mężczyźni 209 201 205 636 202 320 200 406 199 585 

Wiek produkcyjny 

Ogółem 1 355 579 1 351 342 1 345 402 1 337 727 1 329 033 

Kobiety 638 477 634 956 631 017 626 376 621 357 

Mężczyźni 717 102 716 386 714 385 711 351 707 676 

Wiek poprodukcyjny 

Ogółem 366 138 376 998 387 611 399 113 410 867 

Kobiety 249 839 256 337 262 537 268 953 275 316 

Mężczyźni 116 299 120 661 125 074 130 160 135 551 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Saldo migracji wewnętrznych (tj. przemieszczanie się ludności w granicach państwa) 

województwa podkarpackiego w latach 2013-2017 pozostawało ujemne, co wpływa na 

zmniejszenie się zasobów siły roboczej. Decyzja o migracji zależna jest od wielu czynników, 
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m.in. możliwości podjęcia pracy zarobkowej, sytuacji ekonomicznej, mieszkaniowej czy 

powodów rodzinnych. Widoczną zmianę odnotowuje się jednak w przypadku salda migracji 

zagranicznych – w 2013 roku saldo było ujemne i wynosiło -829, zaś w roku 2017 wyniosło już 

363, co związane jest głównie z powrotem ludności z emigracji zarobkowej. 

Dane GUS wskazują, że mieszkańcy województwa podkarpackiego migrowali najczęściej na 

teren województw małopolskiego i mazowieckiego, nieco rzadziej zaś do województw 

lubelskiego, śląskiego i dolnośląskiego. 

 Wykres 8 Migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały w latach 2013-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS).Brak danych dotyczących salda migracji zagranicznych w roku 2015. 

Na przestrzeni lat zaobserwować można wzrost odsetka mieszkańców posiadających 

wykształcenie wyższe (o 3,7 p.p.) oraz wykształcenie policealne i średnie zawodowe (o 2,1 

p.p.). Jednocześnie spadł odsetek ludności charakteryzującej się najniższym wykształceniem, 

tj. wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym. Mimo znacznych inwestycji w 

rozwój kształcenia zawodowego, spadł także odsetek osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym. 
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 Tabela 39 Ludność w wieku 15 lat i więcej wg wykształcenia w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 

Wykształcenie 2013 2014 2015 2016 2017 

Wyższe 18,0% 18,5% 19,6% 21,1% 21,7% 

Policealne oraz średnie zawodowe 23,5% 24,1% 23,9% 24,5% 25,6% 

Średnie ogólnokształcące 9,5% 8,8% 8,3% 8,9% 9,3% 

Zasadnicze zawodowe 25,8% 25,7% 25,7% 25,1% 24,5% 

Gimnazjalne, podstawowe i niższe 23,2% 23,0% 22,4% 20,3% 18,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Celem PI 9i jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. W ramach RPO WP 2014-2020 prowadzona 

jest ona zarówno poprzez działania konkursowe (w ramach Działania 8.1), jak i działania 

pozakonkursowe (realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy 

społecznej z terenu województwa podkarpackiego w ramach Działania 8.2). 

Na przestrzeni lat 2013-2017 (a więc przed i w trakcie wdrażania RPO WP 2014-2020) znacząco 

spadła ogólna liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (spadek o 

75 328 osób). Największy spadek zarejestrowano wśród osób w wieku produkcyjnym, nieco 

mniejszy, choć nadal bardzo duży, wśród osób w wieku przedprodukcyjnym. Wzrost liczby 

osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej widoczny jest natomiast wśród 

osób w wieku poprodukcyjnym. Są to często osoby samotne, schorowane, których jedynym 

źródłem utrzymania jest niewielka emerytura, wymagają więc wsparcia finansowego i 

opiekuńczego. 

 Tabela 40 Ludność korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 

Korzystanie ze środowiskowej pomocy społecznej 2013 2014 2015 2016 2017 

Wiek przedprodukcyjny 89 410 81 231 75 989 67 161 57 384 

Wiek produkcyjny 138 575 127 850 118 687 107 738 93 664 

Wiek poprodukcyjny 13 114 13 352 13 039 13 702 14 723 

Ogółem 241 099 222 432 207 715 188 601 165 771 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Wśród osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym znajduje się bardzo duża 

liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Na przestrzeni lat 2013-2018 stopa 

bezrobocia w województwie podkarpackim przyjmowała tendencję spadkową i wyniosła w 

2018 roku 8,8% (spadła o 7,5 p.p.), co wskazuje na znaczną poprawę sytuacji społeczno-

gospodarczej, na co wpływ miały między innymi działania wdrażane w ramach Programu. 
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Stopa bezrobocia dla całej Polski wyniosła w 2018 roku 5,8%, co oznacza, że województwo 

podkarpackie zbliżyło się w tej kwestii do ogólnopolskiej średniej.  

Wykres 9 Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim i w Polsce w latach 2013-2018 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Na przestrzeni lat 2013-2017 (z odstępstwem w roku 2014) obserwowany był spadek odsetka 

osób długotrwale bezrobotnych. W roku 2013 odsetek ten wyniósł 32,1%, w 2014 wzrósł do 

36,5%, zaś w roku 2017 spadł do 23,1%. Widocznym jest, że spadek ten był większy wśród 

kobiet (o 11,6 p.p.) niż wśród mężczyzn (o 5,8 p.p.). 

Tabela 41 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych (13 miesięcy i dłużej) wg płci w województwie podkarpackim w latach 

2013-2017 

Płeć 2013 2014 2015 2016 2017 

Kobiety 30,5% 35,1% 28,6% 23,7% 18,9% 

Mężczyźni 33,3% 37,7% 29,1% 30,0% 27,5% 

Ogółem 32,1% 36,5% 28,6% 27,3% 23,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej mieszkańców województwa podkarpackiego 

należą: przebywanie na emeryturze (liczba takich osób wciąż wzrasta, w latach 2013-2017 

wzrosła o 24 000), pobieranie nauki i uzupełnianie kwalifikacji (liczba takich osób spada, w 

ciągu 4 lat spadła o 23 000) oraz pełnienie obowiązków rodzinnych i związanych z 

prowadzeniem domu (wzrost takich osób o 24 000). Na wzrost liczby osób rezygnujących z 

pracy zawodowej z powodu obowiązków rodzinnych wpływ może mieć program rządowy 

Rodzina 500+, który zapewnił rodzinom posiadającym dzieci większe dochody. Choroba i 

niepełnosprawność w 2013 roku były przyczyną bierności zawodowej 104 000 osób, zaś w 
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roku 2017 89 000 osób. Znacznie rzadziej wskazywanym powodem bierności zawodowej było 

przekonanie o niemożności znalezienia pracy oraz wyczerpanie wszystkich znanych możliwości 

poszukiwania pracy (w 2017 roku odpowiednio 12 000 i 10 000 osób). W obu przypadkach na 

przestrzeni lat 2013-2017 odnotowano spadek. 

Tabela 42 Przyczyny bierności zawodowej w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 

Przyczyny bierności zawodowej 2013 2014 2015 2016 2017 

Emerytura 322 000 344 000 343 000 348 000 346 000 

Nauka, uzupełnienie kwalifikacji 166 000 161 000 164 000 149 000 143 000 

Obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem 
domu 

79 000 92 000 102 000 101 000 103 000 

Choroba, niepełnosprawność 104 000 105 000 99 000 88 000 89 000 

Przekonanie o niemożności znalezienia pracy 20 000 18 000 17 000 12 000 12 000 

Wyczerpane wszystkie znane możliwości 
poszukiwania pracy 

16 000 17 000 21 000 14 000 10 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Warto także wspomnieć o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którzy stanowią 

jedną z grup defaworyzowanych. Wskaźnik ten na przestrzeni lat 2013-2017 wahał się, 

ostatecznie jednak w 2017 roku był nieco niższy niż w roku 2013 o 1,4 p.p. i osiągnął 25,0%. 

Wykres 10 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w województwie podkarpackim w latach 2013-
2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Analizy GUS wskazują, że na przestrzeni lat wzrosła liczba ofert pracy. Na początku 

analizowanego okresu liczba ofert na koniec roku wyniosła 1 336, zaś w roku 2018 liczba ta 

była większa o 358 ofert. W latach 2013-2018 wzrosła także liczba ofert pracy, z których mogły 

skorzystać osoby niepełnosprawne. W ciągu 5 lat liczba ofert dla niepełnosprawnych wzrosła 

o 52, wciąż pozostając jednak na niskim poziomie. 
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Tabela 43 Liczba ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2013-2018 (stan na koniec roku) 

Liczba ofert pracy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogółem 1336 1349 1479 2117 1823 1694 

Niepełnosprawni 91 105 119 156 111 143 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Celem PI 9iv jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym poprawy 

dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Cel ten realizowany jest za pomocą 

działań konkursowych (w ramach Działania 8.5) oraz pozakonkursowych (Działanie 8.6). 

Jednym ze wskaźników dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej są placówki 

rodzinne, które tworzą wielodzietne rodziny dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny 

zastępczej lub przysposabiającej. Na przestrzeni lat 2013-2018 na terenie województwa 

podkarpackiego swoją działalność zakończyła jedna placówka rodzinna, co wpłynęło na 

zmniejszenie się liczby miejsc w palcówkach (spadek o 8 miejsc). Mimo niewielkiego spadku 

liczby placówek oraz miejsc w placówkach, znacząco spadła liczba wychowanków tych miejsc 

– w ciągu 5 lat o 21 osób. 

Tabela 44 Liczba placówek rodzinnych, miejsc w placówkach rodzinnych oraz wychowanków placówek rodzinnych w 
województwie podkarpackim w latach 2013-2018 

Placówki rodzinne 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba placówek 7 6 6 6 6 6 

Liczba miejsc 56 48 48 49 48 48 

Liczba wychowanków 50 41 40 38 32 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Na terenie województwa podkarpackiego spadła także liczba rodzin zastępczych (w ciągu 5 lat 

spadek o 124 rodziny). Spadek ten dotyczy głównie terenów miejskich – na wsi liczba rodzin 

zastępczych spadła o 35 rodzin, przy czym na przestrzeni lat 2013-2018 wahała się. W wyniku 

spadku liczby rodzin zastępczych, zmniejszyła się także liczba dzieci wychowywanych w 

rodzinach zastępczych (spadek o 225 osób). Potrzebne jest więc wzmocnienie działań na rzecz 

wsparcia rodzin zastępczych. 
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Tabela 45 Liczba rodzin zastępczych, rodzi zastępczych na wsi oraz dzieci w rodzinach zastępczych w województwie 
podkarpackim w latach 2013-2018 

Rodziny zastępcze 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba rodzin zastępczych ogółem 1 388 1 372 1 342 1 312 1 272 1 224 

Liczba rodzin zastępczych na wsi 662 687 662 650 662 627 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 2 009 1 993 1 940 1 881 1 845 1 784 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Celem PI 9v jest wspieranie rozwoju i koordynacji sektora ekonomii społecznej w regionie. Cel 

ten realizowany jest poprzez działania konkursowe (Działanie 8.5) oraz pozakonkursowe 

(Działanie 8.6). Podmioty ekonomii społecznej to jednostki posiadające osobowość prawną, 

łączące cele społeczne z ekonomicznymi. Do ich podstawowych funkcji należą: funkcja 

prozatrudnieniowa, wspólnotowa, rozwojowa i ekonomiczna 22 . Na terenie województwa 

podkarpackiego działają 4 akredytowane OWES. Ich siedziby znajdują się w Jaśle, Przemyślu, 

Przeworsku oraz Rzeszowie. Ponadto, na terenie województwa działa23: 

 13 zakładów aktywności zawodowej; 

 37 warsztatów terapii zajęciowej; 

 17 centrów integracji społecznej; 

 10 klubów integracji społecznej; 

 78 zakładów pracy chronionej; 

 93 spółdzielnie socjalne. 

Od 2016 roku funkcjonuje Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. 

Jego powstanie związane jest z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

który wprowadził obowiązek przekształcenia regionalnych planów działań na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej w regionalne (wojewódzkie) programy rozwoju ekonomii społecznej. 

OP VII Regionalny rynek pracy koncentruje się na problemie zwiększenia konkurencyjności 

gospodarki poprzez realizowanie szeregu działań w zakresie wzmacniania kwalifikacji i 

kompetencji osób pracujących, bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności 

obejmując wsparciem osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Działania 

realizowane w ramach tej OP dążą do rozwoju przedsiębiorczości, który bezpośrednie 

                                                      
22 Raport o stanie rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim za 2017 rok wraz z diagnozą i 
monitoringiem za 2017 rok „Podkarpackiego Programu Ekonomii Społecznej 2016-2020”, s. 14. 
23 http://es.rops.rzeszow.pl [dostęp: 03.06.2019]. 

http://es.rops.rzeszow.pl/
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przełożenie ma na poprawę sytuacji na rynku pracy, oferując m.in. dotacje i pożyczki na 

warunkach preferencyjnych. Ponadto, jednym z celów jest rozwój form opieki nad dziećmi, 

umożliwiając opiekunom podjęcie zatrudnienia, jak również realizowanie programów 

profilaktycznych z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu24. 

Analiza liczby podmiotów gospodarki narodowej wskazała, że zdecydowanie największa liczba 

przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego należy do sektora G (handlu hurtowego i 

detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych), choć w przypadku tej sekcji widoczny jest 

spadek podmiotów na przestrzeni lat (o 2 412). Z roku na rok wzrasta natomiast liczba firm z 

sekcji F (budownictwo) – w ciągu 5 lat przybyło 4 150 przedsiębiorstw. Znaczny wzrost liczby 

przedsiębiorstw widoczny był także w sekcji przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, 

transportu i gospodarki magazynowej, informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz pozostałej działalności 

usługowej. 

Oprócz wspomnianego już handlu hurtowego i detalicznego, niewielkie spadki w liczbie 

przedsiębiorstw odnotowano także w sekcji rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, 

działalności finansowej i ubezpieczeniowej, administracji publicznej i obronie narodowej oraz 

edukacji. 

Tabela 46 Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji i działów PKD 

Sektor PKD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 404 3 198 3 159 3 153 3 119 3 075 

Górnictwo i wydobywanie 245 245 248 239 246 245 

Przetwórstwo przemysłowe 15 444 15 758 15 941 16 102 16 589 16 696 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

201 227 239 428 518 504 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana 
rekultywacją 

482 490 482 490 497 502 

Budownictwo 19 955 20 117 20 735 21 317 22 406 24 105 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

44 025 43 752 43 383 42 885 42 298 41 613 

Transport i gospodarka magazynowa 10 577 10 652 10 937 11 256 11 510 11 861 

Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

4 542 4 636 4 648 4 630 4 659 4 780 

Informacja i komunikacja 3 587 3 979 4 212 4 557 5 057 5 513 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 284 4 183 4 172 4 061 4 041 4 017 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

4 223 4 351 4 563 4 717 4 910 5 064 

                                                      
24 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Rzeszów, 5 marca 2019 r., str. 10. 
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Sektor PKD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 620 13 191 13 744 14 292 14 831 15 568 

Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

3 512 3 900 4 074 4 190 4 433 4 497 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

1 926 1 927 1 917 1 922 1 921 1 894 

Edukacja 6 800 6 895 6 960 6 988 6 502 6 648 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8 878 9 140 9 503 9 874 10 240 10 601 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

3 510 3 635 3 682 3 753 3 873 3 789 

Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby 

11 410 12 274 12 418 12 643 13 063 13 340 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 2 3 3 3 3 4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

W celu analizy rynku pracy warto przyjrzeć się udziałowi zawodów deficytowych, 

zrównoważonych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim. Zauważyć można, że od 

2016 roku systematycznie spada udział zawodów nadwyżkowych (spadek o 10,9 p.p.), wzrasta 

natomiast udział zawodów deficytowych (wzrost o 14,5 p.p.), przy czym największa zmiana w 

tym zakresie zaszła w roku 2017 (w ciągu roku odnotowano wzrost o 10,4 p.p.). W ciągu 

omawianego okresu nieznacznie spadł udział zawodów pozostających w równowadze (o 3,6 

p.p.). 

Rysunek 1 Udział zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w latach 2016-
2019 [%] 

 

Źródło: Barometr zawodów 2019, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd pracy 

w Rzeszowie, 2018, s. 9. 

Do zawodów deficytowych województwa podkarpackiego, tj. zawodów, w których w 2019 

roku przewidywane było zapotrzebowanie, zaliczyć należy te z sektora budownictwa, zdrowia 
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i opieki społecznej, transportu, usług i gastronomii 25 . Także w roku 2018 do zawodów 

deficytowych zaliczono te należące do sektora budownictwa, transportu, przetwórstwa 

przemysłowego, zdrowia, usług i gastronomii26. 

Do zawodów nadwyżkowych, w których popyt na pracowników będzie w 2019 roku niewielki, 

zaliczono następujące zawody: ekonomista, pedagog, specjaliści administracji publicznej, 

specjaliści technologii żywności i żywienia, technicy hotelarstwa, rolnicy, a także zawody 

związane z kulturoznawstwem i naukami społecznymi 27 . W roku 2019 wśród zawodów 

deficytowych wymieniano pedagogów, filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, 

ekonomistów oraz socjologów28. 

Zapotrzebowanie na pracowników na terenie województwa podkarpackiego jest najwyższe 

od wielu lat – analiza przeprowadzona w roku 2018 stwierdziła, że niespełna 1/3 pracodawców 

(31,4%) deklaruje plany zatrudnieniowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy29. 

Raport „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach 

pracy w województwie podkarpackim” wskazuje, że poziom wykształcenia oczekiwany od 

kandydatów do pracy jest zróżnicowany. Najczęściej poszukiwaną grupą są osoby z 

wykształceniem wyższym (30,4%) i zasadniczym zawodowym (22,0%), jednak stosunkowo 

duża część podkarpackich pracodawców (22,3%) nie określiła konkretnych oczekiwań w 

stosunku do wykształcenia potencjalnego pracownika30. 

                                                      
25 Barometr zawodów 2019, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd 
pracy w Rzeszowie, 2018, s. 10-11. 
26 Barometr zawodów 2018, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd 
pracy w Rzeszowie, 2017, s. 14-15. 
27 Tamże, s. 16-17. 
28 Barometr zawodów 2019, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd 
pracy w Rzeszowie, 2018, s. 11. 
29  Analiza zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 
Rzeszów 2018, s. 3. 
30 Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie 
podkarpackim, s. 20. 
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Wykres 11 Poziom wykształcenia oczekiwany od kandydatów do pracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na 

lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim”. 

Ten sam raport wskazał, że niespełna połowa pracodawców (44,6%) oczekuje, iż kandydat do 

pracy będzie posiadał potrzebne doświadczenie. Nieco częściej niż co czwarty pracodawca 

(27,4%) nie wymaga od nowych pracowników doświadczenia zakładając, że wszystkiego się 

nauczą w zakładzie. 

Wykres 12 Doświadczenie zawodowe oczekiwane od kandydatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na 

lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim”. 

Jednym z czynników ukazujących sytuację ekonomiczną społeczeństwa jest przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie. Na przestrzeni lat 2013-2017 wynagrodzenie brutto 

systematycznie rosło – w ciągu analizowanego okresu przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 

554,48 zł. 

Warto także przyjrzeć się przeciętnemu wynagrodzeniu województwa podkarpackiego w 

relacji do średniej krajowej, co może wskazać dysproporcje w rozwoju regionu. Przeciętne 

wynagrodzenie Podkarpacia w 2017 roku względem średniej krajowej brutto wynosiło 84,7%, 

tj. taki sam odsetek, jak w roku 2013, co pokazuje, że mieszkaniec województwa 

podkarpackiego wciąż zarabia mniej, niż przeciętny Polak. 
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Tabela 47 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem i w relacji do średniej krajowej 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ogółem 3 282,69 3 412,30 3 527,62 3 653,67 3 837,17 

W relacji do średniej krajowej 
(Polska=100%) 

84,7% 85,2% 85,0% 85,2% 84,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Celem PI 8iv (Działanie 7.4) jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających 

utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. By 

osiągnąć ten cel zdecydowano o potrzebie rozwoju opieki żłobkowej w regionie. 

Poniższa tabela wskazuje, iż w latach 2013-2017 (tj. latach przed i w trakcie wdrażania RPO 

WP 2014-2020) wzrósł odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach. Wzrost ten 

obserwowany był zarówno na terenie miast i wsi, należy jednak wskazać, że opieką żłobków 

znacznie częściej objęte były dzieci zamieszkujące tereny miejskie, niż wiejskie. Tam też 

odnotowano większy wzrost odsetka dzieci objętych opieką w ciągu 4 lat (wzrost o 7,2 p.p.). 

Na rozwój opieki żłobkowej wpływ mają programy temu dedykowane, m.in. program rządowy 

„Maluch plus”, programy samorządowe oraz działania w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. Jeśli żłobek lub inne miejsce opieki nad dzieckiem jest dostępne zarówno pod 

względem odległości, jak i ceny miejsca żłobkowego, może to pozytywnie wpływać na 

podejmowanie decyzji o wcześniejszym powrocie do pracy. 

Tabela 48 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 

Dzieci objęte opieką w żłobkach 2013 2014 2015 2016 2017 

Miasto 9,9% 11,3% 13,3% 14,6% 17,1% 

Wieś 0,2% 0,5% 0,7% 1,2% 1,4% 

Ogółem 4,0% 4,8% 5,7% 6,6% 7,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

W okresie wdrażania RPO wzrosła także liczba instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi 

do lat 3. Na przestrzeni lat 2013-2017 liczba żłobków i oddziałów przedszkolnych wzrosła o 67, 

zaś liczba klubów dziecięcych o 11. Znacząco wzrosła także liczba miejsc dla dzieci (o 2 524). 
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Tabela 49 Liczba żłobków, klubów dziecięcych i miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych w województwie 

podkarpackim w latach 2013-2017 

Żłobki i oddziały dziecięce 2013 2014 2015 2016 2017 

Żłobki i oddziały żłobkowe 47 69 78 95 114 

Kluby dziecięce 8 6 11 15 19 

Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych 2 589 3 165 3 590 4 213 5 113 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Celem PI 8v (Działanie 7.5) jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców 

sektora MŚP i ich pracowników, co z kolei wpłynie na rozwój przedsiębiorstw. By zrealizować 

ten cel, dofinansowywane są usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Na 

stronie BUR zamieszczane są komunikaty o działaniach, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora 

MŚP mogą uzyskać na dofinansowanie udziału pracowników w usługach rozwojowych 

zamieszczanych w Bazie. Z usług rozwojowych (tj. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, 

e-learningu, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu oraz egzaminów) korzystać 

mogą pracownicy przedsiębiorstw z różnorodnych branż i sektorów. Podnoszenie kompetencji 

pracowników i pracodawców wpływa na rozwój firmy, nie tylko zmniejszając ryzyko likwidacji, 

ale prowadząc także do wzrostu zatrudnienia. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na przestrzeni lat 2013-2017 spadła liczba 

likwidowanych miejsc pracy (spadek o 2,2 tys. miejsc), choć w roku 2015 odnotowano wzrost 

do 16,3 tys. miejsc. W badanym okresie wzrosła liczba nowoutworzonych miejsc pracy (wzrost 

o 6,2 tys. miejsc), jednak i w tym przypadku odnotowano dwa spadki – w roku 2014 i 2016. 

Tabela 50 Liczba nowoutworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 [tys. 

miejsc] 

Rodzaj miejsc pracy 2013 2014 2015 2016 2017 

Nowoutworzone miejsca pracy 24,0 20,2 27,7 22,0 30,2 

Zlikwidowane miejsca pracy 14,4 13,9 16,3 12,2 12,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Celem PI 8vi jest zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do 

utrzymania aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Mimo iż województwo 

podkarpackie jest regionem o relatywnie niskim zagrożeniu chorobami onkologicznymi w 

stosunku do reszty kraju, zachorowalność na nowotwory złośliwe w regionie wciąż rośnie. W 

ramach Działania wdrażane są programy profilaktyki nowotworowej, współfinansowana jest 
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także rehabilitacja ułatwiająca osobom w wieku aktywności zawodowej powrót do pracy lub 

utrzymanie aktywności zawodowej. 

W województwie podkarpackim w 2016 roku zarejestrowano 8 656 nowych przypadków 

zachorowań na nowotwory złośliwe. W stosunku do roku 2013 liczba zachorowań wzrosła o 

511, zaś w stosunku do roku 2006 zachorowania ogółem wzrosły aż o 21,8%.  

Najczęściej rozpoznawanymi nowotworami w 2016 roku były: 

 U mężczyzn: nowotwory gruczołu krokowego, płuc, jelita grubego, skóry; 

 U kobiet: nowotwory piersi, macicy, skóry, płuc. 

Tabela 51 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w latach 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem 8 145 9 451 8 934 8 656 

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u 

mężczyzn 

4 386 4 777 4 664 4 666 

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet 3 759 4 674 4 270 3 990 

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów „Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim”, 
http://www.szpital.rzeszow.pl [dostęp: 04.06.2019]. 

 

Wsparcie wynikające z OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, dotyczy m.in. 

zwiększenia kompetencji kadr gospodarki. Kierunek interwencji poprzedzony został diagnozą 

potrzeb w kontekście obecnej sytuacji oraz trendów i zmian w przyszłości, wyznaczając i 

obejmując wsparciem „przyszłościowe” kierunki edukacji, oraz dążąc do szerokiego dostępu 

do dobrej jakości edukacji, zarówno dla uczniów jak i osób dorosłych o niskich kompetencjach 

bądź po 50 roku życia, dla których możliwość zwiększenia swych kompetencji stanowiłaby o 

możliwości umocnienia własnej pozycji na rynku pracy. Kompleksowo realizowane wsparcie w 

zakresie edukacji obejmuje zarówno szkolnictwo, jak również kształcenie ustawiczne, także w 

zakresie materialnym (doposażenie placówek, finansowanie kursów i staży). Istotnym 

aspektem tej OP jest cel ściśle i bezpośrednio związany z rynkiem pracy, to jest wzmocnienie 

powiązania pomiędzy systemem edukacji i lokalnym rynkiem pracy, nawiązując współpracę 

pomiędzy przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, które poprzez odpowiednie kształcenie 

nie tylko mogą zapewnić uczniom niezbędne kompetencje i umiejętności, lecz także 

odpowiedzieć na realne potrzeby przedsiębiorców z terenu województwa31. 

                                                      
31 Ibidem, str. 11 

http://www.szpital.rzeszow.pl/
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Celem PI 10i jest rozwój edukacji – zarówno na etapie przedszkola, jak i kształcenia ogólnego. 

W ramach rozwoju edukacji przedszkolnej zwiększana jest liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli. Dane GUS wskazują 

iż w latach 2013-2017 wzrosła liczba przedszkoli funkcjonujących na terenie województwa 

podkarpackiego (wzrost o 109 placówek). Wzrosła także liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym (wzrost o 2 636 dzieci).  

Tabela 52 Liczba przedszkoli i dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w województwie podkarpackim w 
latach 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba przedszkoli bez 

specjalnych 

551 588 606 627 660 

Liczba przedszkoli specjalnych 7 10 13 16 19 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

47 613 49 797 51 593 48 778 50 249 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego ma na celu wzrost kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie 

indywidualnego podejścia do ucznia, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia 

ogólnego, szczególnie w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. 

Do kompetencji kluczowych zalicza się umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 

umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i 

osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, 

innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 

umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

Równie ważne jest wykorzystywanie TIK w nauczaniu – wprowadzenie komputerów i 

Internetu na zajęcia lekcyjne usprawnia nauczanie, wzbogaca kompetencje uczniów. Na 

terenie województwa podkarpackiego powstał projekt Programu wsparcia placówek 

oświatowych z województwa podkarpackiego. Celem projektu jest objęcie wsparciem min. 

440 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników 

świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego, co pozwoli na 

podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 
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eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia32. 

Celem PI 10iii jest podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. 

Szczególny nacisk kładziony jest na podnoszenie kompetencji osób o niskich kwalifikacjach 

oraz osób powyżej 50 roku życia. W ramach Działania 9.3 uczestnicy projektów uczestniczą w 

szkoleniach lub innych formach uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy 

kompetencji cyfrowych i językowych.  

Celem PI 10iv jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w formach pozaszkolnych, w tym wzrost zatrudnienia absolwentów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy. 

Przez wiele lat szkoły zawodowe uważane były za placówki o niskiej jakości kształcenia. Z uwagi 

na znaczny niedobór fachowców, przy jednoczesnym przepełnieniu rynku osobami z 

wykształceniem ogólnym, zaczęto ponownie doceniać wykształcenie zawodowe. Poprawa 

warunków kształcenia, współpraca z przedsiębiorcami i nowa infrastruktura mają za zadanie 

ponownie przyciągnąć młodzież do szkół zawodowych.  

Na przestrzeni lat 2013-2017 spadła liczba szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia i 

szkół przysposabiających do pracy zawodowej (spadek o 14 szkół). Równocześnie spadła liczba 

uczniów tych szkół (spadek o 1 846 osób) oraz absolwentów, wchodzących na rynek pracy 

(spadek o 1 150 osób). Jest to trend charakterystyczny nie tylko dla województwa 

podkarpackiego, ale całego kraju. Należy jednak zaznaczyć, iż obserwowany jest spadek 

ogólnej liczby uczniów wszystkich szkół, co wynika w znacznej mierze z niżu demograficznego. 

                                                      
32 https://wsparciedlaoswiaty.pl/o-projekcie/ [dostęp: 04.06.2019]. 

https://wsparciedlaoswiaty.pl/o-projekcie/
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Tabela 53 Liczba szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia i szkół przysposabiających do pracy zawodowej, 
ich uczniów oraz absolwentów w województwie podkarpackim w latach 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba szkół zawodowych, szkół 
branżowych I stopnia i szkół 
przysposabiających do pracy 
zawodowej 

115 115 116 111 101 

Liczba uczniów w szkołach 
zawodowych, szkołach 
branżowych I stopnia i szkołach 
przysposabiających do pracy 
zawodowej 

11 355 11 617 10 996 10 297 9 509 

Liczba absolwentów w szkołach 
zawodowych, szkołach 
branżowych I stopnia i szkołach 
przysposabiających do pracy 
zawodowej 

4 245 2 837 3 690 3 768 3 095 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

 

11.3. Zestawienie i analiza poszerzonych danych 

11.3.1. Wskaźnik rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” 

By poszerzyć opis wskaźnika zawarty w głównej części raportu, jego wartości przedstawiono 

także w podziale na wiek i wykształcenie uczestników projektów. 

Analizując wartość brutto wskaźnika ze względu na grupy wiekowe uczestników projektów, 

zdecydowanie największe efekty w postaci poprawy sytuacji na rynku pracy widoczne są w 

przypadku osób poniżej 25 roku życia (30,21%). Znaczna skala obserwowanych efektów 

związana jest z faktem, iż osoby młode, poniżej 25 roku życia, w większości przypadków nie 

posiadają doświadczenia zawodowego, zaczynają swoje pierwsze prace (dotyczy to 

szczególnie osób, które ukończyły studia wyższe), w których zatrudniane są na okres próbny 

lub na umowy cywilnoprawne i umowy na czas określony. 

Niższa wartość wskaźnika dotycząca osób w wieku 25-49 lat (12,93%) oraz 50 lat i więcej 

(4,62%) wynika z faktu, że znacznie częściej niż w przypadku najmłodszej grupy uczestników 

projektów, są to osoby doświadczone, będące wieloletnimi pracownikami (często od wielu lat 

zatrudnione w jednym przedsiębiorstwie), co powoduje, że posiadają oni stabilne zatrudnienie 

– w takich wypadkach, zgodnie z obecną metodologią wyliczania wskaźnika, nie jest możliwe 
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zaobserwowanie znacznej poprawy sytuacji na rynku pracy. Szczegółowe informacje zawiera 

Tabela 54. 

Tabela 54 Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu” – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 14,29% 1 13,92% 22 9,09% 2 14,29% 1 13,37% 25 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 10,12% 17 3,16% 5 1,18% 1 6,75% 22 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
100,00% 1 12,50% 6 10,53% 2 12,50% 1 13,24% 9 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 14,49% 31 3,03% 2 2,94% 1 11,74% 33 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
33,33% 1 6,50% 26 4,76% 9 4,62% 3 6,08% 36 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 12,94% 40 3,50% 11 2,23% 4 8,19% 51 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
31,33% 26 18,98% 86 9,33% 7 10,53% 4 19,48% 

11
9 

OGÓŁEM 30,21% 29 12,93% 228 4,62% 39 3,60% 15 10,95% 
29
6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Analogicznie do analizowanej powyżej wysokości brutto wskaźnika w podziale na 

poszczególne grupy wiekowe, także w kontekście wykształcenia uczestników zauważyć należy 

istotne powiązanie wysokości wskaźnika z predyspozycjami uczestników projektów i ich 

sytuacji na rynku pracy przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Największą poprawę sytuacji 

na rynku pracy obserwuje się wśród osób z niskim wykształceniem - podstawowym (17,86%) i 

gimnazjalnym (16,67%), związanym często z niskimi kompetencjami zawodowymi. Należy 

jednak zaznaczyć, że w większości PI wśród tych dwóch grup w ogóle nie odnotowano poprawy 

– na ostateczny kształt wskaźnika szczególny wpływ miał PI 10iv, w ramach którego działania 

związane są z poprawą jakości kształcenia zawodowego oraz podnoszeniem kompetencji osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych, czego wynikiem jest wzrost kompetencji i kwalifikacji, 
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szczególnie istotny w przypadku osób z niskim wykształceniem. Najniższą wartość wskaźnika 

odnotowano wśród osób z wykształceniem policealnym (6,40%) i wyższym (10,37%). 

Szczegółowe informacje dotyczące wartości brutto wskaźnika w podziale wg poziomu 

wykształcenia zawiera Tabela 55. 
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Tabela 55 Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 
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% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 10,42% 5 5,56% 1 16,10% 19 13,37% 25 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 4,55% 4 4,41% 3 8,98% 15 6,75% 22 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 50,00% 1 0,00% 0 13,33% 4 10,00% 1 11,54% 3 13,24% 9 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 6,67% 2 0,00% 0 13,19% 31 11,74% 33 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 33,33% 1 0,00% 0 6,03% 35 6,08% 36 

10iii (Działanie 9.3) 8,33% 1 0,00% 0 10,02% 46 0,00% 0 3,10% 4 8,19% 51 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 42,86% 3 33,33% 2 18,92% 56 21,43% 6 18,98% 52 19,48% 119 

OGÓŁEM 17,86% 5 16,67% 2 12,41% 119 6,40% 11 10,37% 159 10,95% 296 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zdecydowanie najwyższa wartość netto wskaźnika została osiągnięta wśród osób poniżej 25 

roku życia (11,46%). Na wynik ten wpływ miały projekty realizowane w ramach PI 10iv 

Działanie 9.5, w którym uczestniczyli wszyscy badani, którzy pozytywnie ocenili wpływ 

wsparcia na poprawę sytuacji na rynku pracy (13,25%). Najniższe wartości wskaźnika dotyczą 

osób w wieku 50 lat i więcej (0,59%), co wynika głównie z długoletniego stażu pracy (często w 

jednym przedsiębiorstwie) i stabilnego zatrudnienia. Osoby w tym wieku, z uwagi na 

długoletnie praktykowanie zawodu, posiadają często wysokie kwalifikacje, co jest doceniane 

przez pracodawców, m.in. poprzez zapewnienie im stabilnego zatrudnienia. 

Szczegółowe informacje dotyczące wartości netto wskaźnika w podziale w grup wiekowych 

zawiera Tabela 56. 

Tabela 56 Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu” – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 3,16% 5 4,55% 1 0,00% 0 3,21% 6 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 4,17% 2 0,00% 0 0,00% 0 2,94% 2 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 4,21% 9 1,52% 1 2,94% 1 3,56% 10 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
0,00% 0 0,75% 3 0,53% 1 0,00% 0 0,68% 4 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 3,56% 11 0,00% 0 0,00% 0 1,77% 11 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
13,25% 11 7,06% 32 1,33% 1 2,63% 1 7,20% 44 

OGÓŁEM 11,46% 11 3,52% 62 0,59% 5 0,48% 2 2,88% 78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Najwyższa wartość netto wskaźnika w podziale ze względu na wykształcenie uczestników 

projektów występuje wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym (8,33%) oraz 

ponadgimnazjalnym (4,28%), podobnie jednak jak w przypadku wskaźnika brutto, istnieją PI 

dla osób z tych grup, w których odnotowano wartości zerowe (PI 8iv, 8vi, 9v, 10i), co 

w przypadku PI 9v oraz 10i wynika ze specyfiki grupy docelowej, którą, co do zasady, powinny 

tworzyć osoby z wykształceniem wyższym, zaś w przypadku PI 8iv, z niewielkiej populacji i 

liczby osób badanych z wykształceniem gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Najniższa 

wartość netto wskaźnika została odnotowana w przypadku osób z wykształceniem 

podstawowym (0,00%).  

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 57. 
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Tabela 57 Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 2,08% 1 0,00% 0 4,24% 5 3,21% 6 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 6,67% 2 0,00% 0 0,00% 0 2,94% 2 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 4,26% 10 3,56% 10 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,69% 4 0,68% 4 

10iii (Działanie 9.3) 0,00% 0 0,00% 0 2,40% 11 0,00% 0 0,00% 0 1,77% 11 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 

9.5) 
0,00% 0 16,67% 1 8,78% 26 3,57% 1 5,84% 16 7,20% 44 

OGÓŁEM 0,00% 0 8,33% 1 4,28% 41 0,58% 1 2,28% 35 2,88% 78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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11.3.2. Struktura zmian w sytuacji uczestników projektów 

By poszerzyć opis prezentowanych w głównej części raportu wskaźników oraz wskazać, jak 

wielu uczestników projektów w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie posiadało już 

stabilne zatrudnienie, przeanalizowano odpowiedzi uczestników projektów dotyczące ich 

sytuacji na rynku pracy przed rozpoczęciem udziału w Programie.  

Zdecydowana większość respondentów w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie była 

regularnymi pracownikami – wskazało tak 87,02% respondentów, co uznać należy za sytuację 

zdecydowanie pozytywną. Względnie wysoką wartością charakteryzuje się również poziom 

przedsiębiorczości uczestników badania — wskaźnik dotyczący liczby osób prowadzących 

własną działalność gospodarczą wyniósł 7,43% badanych. Za pozytywną sytuację uznać należy 

również prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego (4,29% wskazań). 

Jako niepewne zatrudnienie traktowane były: 

 Praca dorywcza (0,44% wskazań); 

 Pomaganie w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym (0,55% 

wskazań); 

 Przebywanie na płatnym stażu lub praktyce (0,26%). 

W związku z tym, że zaledwie 1,25% respondentów wskazało na niestabilne zatrudnienie, 

niemożliwe było osiągnięcie wysokiej wartości wskaźnika brutto. 

Najwyższy odsetek odpowiedzi świadczących o niestabilnym zatrudnieniu stwierdzono 

w przypadku PI 9i (Działanie 8.1, 8.2), gdzie 11,11% respondentów wskazało, iż pomaga w 

rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym. 
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Tabela 58 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie:” 

Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

8iv (Działanie 7.4) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 3 42,86% 0 0,00% 3 42,86% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 2 28,57% 0 0,00% 2 28,57% 

8v (Działanie 7.5) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 31 31,63% 38 42,70% 69 36,90% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 64 65,31% 52 58,43% 116 62,03% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0,00% 1 1,12% 1 0,53% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

1 1,02% 1 1,12% 2 1,07% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 1,02% 0 0,00% 1 0,53% 

Żadne z powyższych 1 1,02% 0 0,00% 1 0,53% 

8vi (Działanie 7.6) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 18 5,52% 0 0,00% 18 5,52% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 275 84,36% 0 0,00% 275 84,36% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 2 0,61% 0 0,00% 2 0,61% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 27 8,28% 0 0,00% 27 8,28% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

2 0,61% 0 0,00% 2 0,61% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 4 1,23% 0 0,00% 4 1,23% 
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Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

9i (Działanie 8.1, 
Działanie 8.2) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 3 37,50% 1 100,00% 4 44,44% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 4 50,00% 0 0,00% 4 44,44% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

1 12,50% 0 0,00% 1 11,11% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

9iv (Działanie 8.3, 
Działanie 8.4) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 2 4,35% 3 13,64% 5 7,35% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 39 84,78% 18 81,82% 57 83,82% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 1 2,17% 0 0,00% 1 1,47% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 2 4,35% 1 4,55% 3 4,41% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 2 4,35% 1 4,55% 3 4,41% 

9v (Działanie 8.5, 
Działanie 8.6) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 8 4,08% 3 3,53% 11 3,91% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 186 94,90% 81 95,29% 267 95,02% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 2 1,02% 2 2,35% 4 1,42% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

2 1,02% 0 0,00% 2 0,71% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 0,51% 0 0,00% 1 0,36% 

Żadne z powyższych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

10i (Działanie 9.1, 
Działanie 9.2) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 1 0,29% 6 2,44% 7 1,18% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 343 99,13% 241 97,97% 584 98,65% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0,00% 1 0,41% 1 0,17% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

0 0,00% 1 0,41% 1 0,17% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 0 0,00% 1 0,41% 1 0,17% 

10iii (Działanie 9.3) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 23 6,99% 31 10,54% 54 8,67% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 255 77,51% 234 79,59% 489 78,49% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 1 0,30% 2 0,68% 3 0,48% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 44 13,37% 23 7,82% 67 10,75% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

5 1,52% 0 0,00% 5 0,80% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 0,30% 0 0,00% 1 0,16% 

Żadne z powyższych 1 0,30% 5 1,70% 6 0,96% 

10iv (Działanie 9.4, 
Działanie 9.5) 
 
 
 
 
 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 9 3,54% 28 7,84% 37 6,06% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 241 94,88% 317 88,80% 558 91,33% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 2 0,79% 2 0,56% 4 0,65% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 1 0,39% 10 2,80% 11 1,80% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

2 0,79% 0 0,00% 2 0,33% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 3 1,18% 1 0,28% 4 0,65% 

Żadne z powyższych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Ogólnie 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 92 5,71% 109 9,96% 201 7,43% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 1409 87,52% 944 86,29% 2353 87,02% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 6 0,37% 6 0,55% 12 0,44% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 80 4,97% 36 3,29% 116 4,29% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

13 0,81% 2 0,18% 15 0,55% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 6 0,37% 1 0,09% 7 0,26% 

Żadne z powyższych 10 0,62% 7 0,64% 17 0,63% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Jak wynika z analizy wskaźnika dotyczącego formą umowy, na podstawie której byli 

zatrudnieni respondenci w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, zdecydowanie 

najczęściej wskazywaną formą była umowa o pracę na czas nieokreślony (ogółem 89,94% 

wskazań, przy czym częściej dotyczyły one kobiet niż mężczyzn). Z uwagi na fakt, że niemal 

90% respondentów zatrudnionych było na podstawie umowy, która jest najkorzystniejsza dla 

pracownika, możliwości poprawienia ich sytuacji na rynku pracy były ograniczone, stanowiąc 

tym samym czynnik, który przyczynił się do osiągnięcia względnie niskiej wartości wskaźnika 

„Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu”.  

Sytuacja inaczej prezentuje się w przypadku PI 8iv (Działanie 7.4), gdzie dominującą formą 

umowy, na podstawie której zatrudniony był największy odsetek respondentów w ramach PI 

była umowa o pracę na czas określony (42,86% wskazań). 
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Tabela 59 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie) zatrudniony? 

 Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

8iv (Działanie 7.4) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 2 28,57% 0 0,00% 2 28,57% 

Umowy o pracę na czas określony 3 42,86% 0 0,00% 3 42,86% 

Umowy o dzieło/zlecenie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Innej umowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

8v (Działanie 7.5) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 37 37,76% 37 37,76% 74 75,51% 

Umowy o pracę na czas określony 25 25,51% 13 13,27% 38 38,78% 

Umowy o dzieło/zlecenie 0 0,00% 1 1,02% 1 1,02% 

Innej umowy 1 1,02% 0 0,00% 1 1,02% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0,00% 1 1,02% 1 1,02% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 4 4,08% 2 2,04% 6 6,12% 

8vi (Działanie 7.6) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 215 65,95% 0 0,00% 215 65,95% 

Umowy o pracę na czas określony 54 16,56% 0 0,00% 54 16,56% 

Umowy o dzieło/zlecenie 7 2,15% 0 0,00% 7 2,15% 

Innej umowy 2 0,61% 0 0,00% 2 0,61% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 2 0,61% 0 0,00% 2 0,61% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 2 0,61% 0 0,00% 2 0,61% 

9i (Działanie 8.1, 
Działanie 8.2) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 2 25,00% 1 12,50% 3 37,50% 

Umowy o pracę na czas określony 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Umowy o dzieło/zlecenie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Innej umowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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 Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 1 12,50% 0 0,00% 1 12,50% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 1 12,50% 0 0,00% 1 12,50% 

9iv (Działanie 8.3, 
Działanie 8.4) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 25 54,35% 12 26,09% 37 80,43% 

Umowy o pracę na czas określony 11 23,91% 4 8,70% 15 32,61% 

Umowy o dzieło/zlecenie 3 6,52% 2 4,35% 5 10,87% 

Innej umowy 2 4,35% 0 0,00% 2 4,35% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 1 2,17% 0 0,00% 1 2,17% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 0 0,00% 1 2,17% 1 2,17% 

9v (Działanie 8.5, 
Działanie 8.6) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 145 73,98% 70 35,71% 215 109,69% 

Umowy o pracę na czas określony 35 17,86% 10 5,10% 45 22,96% 

Umowy o dzieło/zlecenie 2 1,02% 0 0,00% 2 1,02% 

Innej umowy 1 0,51% 1 0,51% 2 1,02% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 4 2,04% 0 0,00% 4 2,04% 

10i (Działanie 9.1, 
Działanie 9.2) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 310 89,60% 227 65,61% 537 155,20% 

Umowy o pracę na czas określony 30 8,67% 13 3,76% 43 12,43% 

Umowy o dzieło/zlecenie 1 0,29% 1 0,29% 2 0,58% 

Innej umowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 2 0,58% 1 0,29% 3 0,87% 

10iii (Działanie 9.3) 
Umowy o pracę na czas nieokreślony  0,00%  0,00% 0 0,00% 

Umowy o pracę na czas określony 42 12,77% 48 14,59% 90 27,36% 
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 Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź 
Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Umowy o dzieło/zlecenie 201 61,09% 183 55,62% 384 116,72% 

Innej umowy 3 0,91% 4 1,22% 7 2,13% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 4 1,22% 0 0,00% 4 1,22% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 4 1,22% 3 0,91% 7 2,13% 

10iv (Działanie 9.4, 
Działanie 9.5) 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 166 65,35% 199 78,35% 365 143,70% 

Umowy o pracę na czas określony 67 26,38% 108 42,52% 175 68,90% 

Umowy o dzieło/zlecenie 6 2,36% 3 1,18% 9 3,54% 

Innej umowy 1 0,39% 5 1,97% 6 2,36% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 2 0,79% 0 0,00% 2 0,79% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 4 1,57% 5 1,97% 9 3,54% 

OGÓŁEM 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 902 56,02% 546 33,91% 1448 89,94% 

Umowy o pracę na czas określony 267 16,58% 196 12,17% 463 28,76% 

Umowy o dzieło/zlecenie 220 13,66% 190 11,80% 410 25,47% 

Innej umowy 10 0,62% 10 0,62% 20 1,24% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 10 0,62% 1 0,06% 11 0,68% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 21 1,30% 12 0,75% 33 2,05% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zdecydowana większość respondentów było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin/na 

pełen etat, zaś 12% uczestników badania wskazało, iż pracowało w niepełnym wymiarze 

godzin/na część etatu, przy czym 4% nie chciałoby zmienić takiego stanu rzeczy, a 8% chciałoby 

pracować na pełen etat — w związku z czym możliwość poprawienia się sytuacji uczestników 

projektów w zakresie wymiaru czasu pracy na skutek otrzymanego wsparcia jest ograniczona, 

toteż osiągnięcie wysokiej wartości wskaźnika brutto nie było możliwe.  
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Tabela 60 Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie) pracowała? 

 Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

8iv (Działanie 8.1) W pełnym / na cały etat 5 71,43% 0 0,00% 5 71,43% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

8v (Działanie 10.5) W pełnym / na cały etat 60 61,22% 51 52,04% 111 113,27% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 5 5,10% 2 2,04% 7 7,14% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

2 2,04% 0 0,00% 2 2,04% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 0 0,00% 1 1,02% 1 1,02% 

8vi (Działanie 8.2) W pełnym / na cały etat 249 76,38% 0 0,00% 249 76,38% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 15 4,60% 0 0,00% 15 4,60% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

11 3,37% 0 0,00% 11 3,37% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 7 2,15% 0 0,00% 7 2,15% 

9i (Działanie 9.1) W pełnym / na cały etat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 1 12,50% 1 12,50% 2 25,00% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

3 37,50% 0 0,00% 3 37,50% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

9iv (Działanie 9.2) W pełnym / na cały etat 35 76,09% 14 30,43% 49 106,52% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 2 4,35% 3 6,52% 5 10,87% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

2 4,35% 1 2,17% 3 6,52% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 3 6,52% 1 2,17% 4 8,70% 
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 Priorytet Inwestycyjny Odpowiedź Liczba % Liczba % Liczba % 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

9v (Działanie 9.3) W pełnym / na cały etat 179 91,33% 75 38,27% 254 129,59% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 4 2,04% 3 1,53% 7 3,57% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

2 1,02% 2 1,02% 4 2,04% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 2 1,02% 1 0,51% 3 1,53% 

10i (Działanie 8.3) W pełnym / na cały etat 307 88,73% 206 59,54% 513 148,27% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 29 8,38% 23 6,65% 52 15,03% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

3 0,87% 11 3,18% 14 4,05% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 4 1,16% 2 0,58% 6 1,73% 

10iii (Działanie 8.4) W pełnym / na cały etat 234 71,12% 220 66,87% 454 137,99% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 17 5,17% 9 2,74% 26 7,90% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

6 1,82% 7 2,13% 13 3,95% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 6 1,82% 5 1,52% 11 3,34% 

10iv (Działanie 8.5) W pełnym / na cały etat 217 85,43% 313 123,23% 530 208,66% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 14 5,51% 4 1,57% 18 7,09% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

9 3,54% 2 0,79% 11 4,33% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 6 2,36% 1 0,39% 7 2,76% 

Ogólnie W pełnym / na cały etat 1286 79,88% 879 54,60% 2165 134,47% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 87 5,40% 45 2,80% 132 8,20% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na 
pełen etat 

38 2,36% 23 1,43% 61 3,79% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 27 1,68% 11 0,68% 38 2,36% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 



 

 

By poszerzyć opis wskaźnika zawarty w głównej części raportu, jego wartości przedstawiono 

także w podziale na wiek i wykształcenie uczestników projektów. 

Poprawa stabilności zatrudnienia najczęściej widoczna jest wśród osób młodych, poniżej 25 

roku życia (13,54%). Zdecydowanie największe efekty w tym zakresie widoczne są w ramach 

PI 10iv – 10 na 12 przebadanych osób z tej grupy wiekowej odnotowało poprawę. Warto 

podkreślić, iż wszystkie 10 osób uczestniczyło w projektach realizowanych w ramach Działania 

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Należy jednak 

zaznaczyć, że największa liczba osób (99), u których wzrosła stabilność zatrudnienia, to osoby 

w przedziale wiekowym 25-49 lat, tj. osoby znajdujące się w okresie największej aktywności 

zawodowej. Podobnie jak w przypadku osób młodych, największa liczba osób, które poprawiły 

stabilność swojego zatrudnienia, brała udział w projektach w ramach Działania 9.5 (34 osoby). 

Działaniami, które najbardziej pomogły seniorom (osobom w wieku 50 lat i więcej) poprawić 

swoją sytuację na rynku pracy w zakresie stabilności zatrudnienia były Działania 7.6 Programy 

profilaktyczne i zdrowotne w regionie (4 osoby) oraz 9.3 Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (6 osób). Szczegółowe informacje zawiera Tabela 

61. 

Tabela 61 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z 
niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 28,57% 0 

8v (Działanie 7.5) 14,29% 1 8,23% 13 4,55% 1 14,29% 1 7,49% 15 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 3,57% 6 2,53% 4 1,18% 1 3,07% 10 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
100,00% 1 6,25% 3 5,26% 1 12,50% 1 7,35% 5 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 6,07% 13 0,00% 0 0,00% 0 4,63% 13 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
33,33% 1 1,50% 6 1,06% 2 3,08% 2 1,52% 9 
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Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 7,44% 23 1,91% 6 1,12% 2 4,82% 29 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
12,05% 10 7,73% 35 5,33% 4 5,26% 2 7,86% 49 

OGÓŁEM 13,54% 13 5,62% 99 2,25% 19 2,16% 9 4,88% 
13
1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Zdecydowana większość osób, które poprawiły swoją sytuację w zakresie stabilności 

zatrudnienia, to osoby z wyższym wykształceniem (64 osoby), co wynika jednak z faktu, iż to 

właśnie osoby z wyższym wykształceniem stanowiły dominującą grupę wszystkich badanych 

(56,69%). Poprawę stabilności zatrudnienia tej grupy osób osiągnięto szczególnie dzięki 

projektom realizowanym w ramach rozwoju kompetencji pracowników sektora MŚP 

(Działanie 7.5 – 11,02%). Stosunkowo duży odsetek odnotowano także w przypadku PI 9iv 

(7,69%) oraz 10iv (8,03%) co wskazuje, że największą skuteczność mają projekty nastawione 

na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych. 

 Odnosząc wyniki do odsetka osób spośród poszczególnych poziomów wykształcenia, 

największą poprawę stabilności zatrudnienia odnotowano w przypadku osób 

z wykształceniem podstawowym (10,71%) oraz gimnazjalnym (8,33%). Na skuteczność 

w przypadku tych grup wpłynęły projekty realizowane w ramach Działań 9.3 oraz 9.5 

(podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych oraz w formach 

pozaszkolnych). Najniższy odsetek osób, które stwierdziły poprawę stabilności zatrudnienia 

widoczny jest w przypadku osób z wykształceniem policealnym (3,49%). 

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 62. 



 

 

Tabela 62 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg poziomu 
wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 
100,00
% 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 4,17% 0 4,17% 2 0,00% 0 11,02% 13 8,02% 15 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 3,41% 0 3,41% 3 2,94% 2 2,99% 5 3,07% 10 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 25,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 6,67% 0 6,67% 2 10,00% 1 7,69% 2 7,35% 5 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 3,33% 0 3,33% 1 0,00% 0 5,11% 12 4,63% 13 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,55% 9 1,52% 9 

10iii (Działanie 9.3) 8,33% 1 5,88% 0 5,88% 27 0,00% 0 0,78% 1 4,65% 29 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 28,57% 2 7,09% 1 7,43% 21 10,71% 3 8,03% 22 8,02% 49 

OGÓŁEM 10,71% 3 5,94% 1 6,15% 57 3,49% 6 4,17% 64 4,84% 131 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 



 

 

 

Najwyższy odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w zakresie przejścia z 

niepełnego do pełnego zatrudnienia odnotowano wśród osób młodych, poniżej 25 roku życia 

(2,08%). Zwracając jednak uwagę na wartości bezwzględne wskazać należy, że największe 

efekty w tym zakresie osiągnęły osoby z grupy wiekowej 25-49 lat (33 osoby). Na przejście z 

niepełnego do pełnego zatrudnienia wśród osób w wieku 25 lat i więcej stosunkowo duży 

wpływ miały Działania 9.1 i 9.2 realizowane w ramach PI 10i (16 osób), skierowane na rozwój 

edukacji przedszkolnej i poprawę jakości kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje na 

temat tego zagadnienia zawiera Tabela 63.  

Tabela 63 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z 

niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 14,29% 1 1,90% 3 0,00% 0 0,00% 0 2,14% 4 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 2,38% 4 0,63% 1 0,00% 0 1,53% 5 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 2,08% 1 5,26% 1 0,00% 0 2,94% 2 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 0,93% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,71% 2 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
0,00% 0 2,50% 10 3,17% 6 1,54% 1 2,70% 16 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 0,97% 3 0,64% 2 0,56% 1 0,80% 5 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
1,20% 1 2,21% 10 1,33% 1 2,63% 1 1,96% 12 

OGÓŁEM 2,08% 2 1,87% 33 1,30% 11 0,72% 3 1,70% 46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Analizując poprawę sytuacji w zakresie przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia poprzez 

poziom wykształcenia wskazać należy, iż największy odsetek osób, które poprawiły swoją 

sytuację, odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym (3,57%). Należy jednak 
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mieć na uwadze, że swoją sytuację poprawiła jedynie jedna osoba (stosunkowo wysoki 

odsetek wynika z małej populacji osób z wykształceniem podstawowym). Wartość wyższą niż 

średnia dla ogółu odnotowano również w przypadku osób z wykształceniem wyższym (2,15%), 

które stanowiły ponad połowę wszystkich badanych. Największa liczba osób z wykształceniem 

wyższym, która przeszła do pełnego zatrudnienia, uczestniczyła w projektach realizowanych 

w ramach Działania 9.2 (Poprawa jakości kształcenia ogólnego – 15 osób) oraz PI 10iv 

(Działania 9.4 i 9.5 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz Podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w formach pozaszkolnych – po 4 osoby). Szczegółowe informacje na temat 

tego zagadnienia zawiera Tabela 64. 



 

 

Tabela 64 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 4,17% 2 0,00% 0 1,69% 2 2,14% 4 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 1,14% 1 1,47% 1 1,80% 3 1,53% 5 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 50,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 3,85% 1 2,94% 2 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,85% 2 0,71% 2 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,76% 16 2,70% 16 

10iii (Działanie 9.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,87% 4 0,00% 0 0,78% 1 0,80% 5 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 0,00% 0 0,00% 0 1,35% 4 0,00% 0 2,92% 8 1,96% 12 

OGÓŁEM 3,57% 1 0,00% 0 1,15% 11 0,58% 1 2,15% 33 1,70% 46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 



 

 

 

Największy odsetek osób, które otrzymały awans w pracy, odnotowano w grupie osób poniżej 

25 roku życia (4,17%), na co szczególny wpływ miały Działania w ramach PI 10i (33,33%) oraz 

10iv (3,61%). Osoby młode zdecydowanie częściej niż osoby starsze znajdują się na początku 

kariery zawodowej, zatrudnione są więc na niskich stanowiskach – wraz ze zdobywaniem 

doświadczenia, nowych umiejętności i kwalifikacji, awansują. Analogicznie, najniższy odsetek 

osób awansujących w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie stanowią osoby w 

wieku 50 lat i więcej (0,59%). W większości przypadków są to osoby cenione przez 

pracodawców za doświadczenie i umiejętności, posiadające wysokie stanowiska pracy (różne 

w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa). Warto wskazać także, iż awansu w pracy nie 

otrzymała żadna osoba powyżej 54 roku życia. Szczegółowe dane zawiera Tabela 65. 

Tabela 65 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: awans w pracy 
– podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 2,53% 4 4,55% 1 0,00% 0 2,67% 5 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 1,79% 3 0,63% 1 0,00% 0 1,23% 4 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 3,27% 7 1,52% 1 0,00% 0 2,85% 8 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
33,33% 1 0,75% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,68% 4 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 1,94% 6 0,64% 2 0,00% 0 1,28% 8 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
3,61% 3 2,87% 13 0,00% 0 0,00% 0 2,62% 16 

OGÓŁEM 4,17% 4 2,04% 36 0,59% 5 0,00% 0 1,66% 45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Analiza danych wykazała, że 6 miesięcy po opuszczeniu Programu nie awansowała żadna 

osoba z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Odsetek osób awansujących wśród 

pozostałych grup jest podobny, nieco częściej awansowały jednak osoby z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym (1,77%). Spośród tej grupy osób awansowali głównie uczestnicy 

projektów realizowanych w ramach Działania 9.3 (7 osób) oraz Działania 9.5 (8 osób), tj. 

działań dotyczących podnoszenia kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków 

obcych oraz w formach pozaszkolnych. Wskazuje to na fakt, iż podniesienie kwalifikacji i 

zdobycie nowych kompetencji (często potwierdzonych certyfikatem) jest doceniane przez 

podkarpackich przedsiębiorców, którzy nagradzają w ten sposób swoich pracowników. Wśród 

osób z wykształceniem wyższym awansowali głównie uczestnicy projektów realizowanych w 

ramach Działania 8.6 (7 osób) oraz Działania 9.5 (6 osób). Szczegółowe informacje dotyczące 

awansu w pracy w podziale na wykształcenie zawiera Tabela 66. 



 

 

Tabela 66 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: awans w pracy – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 2,08% 1 5,56% 1 2,54% 3 2,67% 5 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,40% 4 1,23% 4 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 3,33% 1 0,00% 0 2,98% 7 2,85% 8 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,69% 4 0,68% 4 

10iii (Działanie 9.3) 0,00% 0 0,00% 0 1,53% 7 0,00% 0 0,78% 1 1,28% 8 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 0,00% 0 0,00% 0 2,70% 8 7,14% 2 2,19% 6 2,62% 16 

OGÓŁEM 0,00% 0 0,00% 0 1,77% 17 1,74% 3 1,63% 25 1,66% 45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych.



 

 

Analizując poprawę sytuacji w zakresie zmiany pracy na inną, wymagającą wyższych 

kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością 

pozytywnie wyróżnia się grupa osób poniżej 25 roku życia. Spośród 96 osób badanych aż 17 

zmieniło pracę (17,71%). Powodem takiej sytuacji jest fakt, iż osoby młode częściej poszukują 

nowych wyzwań, chcą się rozwijać, awansować, podnosić swoje kompetencje, nie są tak 

przywiązane do przedsiębiorstw, w których pracują, są więc gotowe na zmianę pracy. Aż 16 

na 17 osób poniżej 25 roku życia zmieniło pracę po zakończeniu udziału w projektach 

realizowanych w ramach Działania 9.5, skierowanych właśnie na podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych. Zdecydowanie najrzadziej zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych 

kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością 

odnotowano wśród osób w wieku 50 lat i więcej (0,71%). Osoby w tym wieku posiadają 

najczęściej stabilne zatrudnienie, stosunkowo wysokie stanowisko, a także wieloletni staż. 

Ponadto, osoby po 50 roku życia niechętnie zmieniają miejsce pracy, przywiązują się do 

przedsiębiorstwa, w którym pracują i cenią sobie stabilność.  

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, 

umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością zawiera Tabela 67. 

Tabela 67 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiana pracy na 
inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością – podział wg 
grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 3,16% 5 0,00% 0 0,00% 0 2,67% 5 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 2,38% 4 0,00% 0 0,00% 0 1,23% 4 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
100,00% 1 4,17% 2 0,00% 0 0,00% 0 4,41% 3 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 5,14% 11 1,52% 1 2,94% 1 4,27% 12 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
0,00% 0 2,00% 8 0,53% 1 0,00% 0 1,52% 9 
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Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 4,21% 13 0,32% 1 0,56% 1 2,25% 14 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
19,28% 16 8,17% 37 2,67% 2 2,63% 1 9,00% 55 

OGÓŁEM 17,71% 17 4,54% 80 0,71% 6 0,72% 3 3,81% 
10
3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Największy odsetek osób, które zmieniły pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji, 

umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością odnotowano wśród 

osób z wykształceniem gimnazjalnym (16,67% - 2 osoby). Osoby te skorzystały ze wsparcia 

w ramach Działania 9.5. Zdecydowanie największa liczba uczestników projektów, którzy 

zmienili pracę na inną posiada wykształcenie ponadgimnazjalne (50 osób) oraz wyższe (48 

osób). Podobnie jak w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym, większość tych osób 

uczestniczyła w projektów realizowanych w ramach Działania 9.5 (odpowiednio 31 i 19 osób). 

Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, które zmieniły pracę, stosunkowo często 

uczestniczyły także w projektach realizowanych w ramach Działania 9.3, dotyczącego 

podnoszenia kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych – 13 osób, zaś 

osoby z wykształceniem wyższym korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.6, dotyczącego 

koordynacji sektora ekonomii społecznej – 11 osób. 

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 68.



 

 

Tabela 68 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji 
i wiążącą się z większą odpowiedzialnością – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 2,08% 1 0,00% 0 3,39% 4 2,67% 5 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,47% 1 1,80% 3 1,23% 4 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 6,67% 2 0,00% 0 3,85% 1 4,41% 3 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 3,33% 1 0,00% 0 4,68% 11 4,27% 12 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 33,33% 1 0,00% 0 1,38% 8 1,52% 9 

10iii (Działanie 9.3) 0,00% 0 0,00% 0 2,83% 13 0,00% 0 0,78% 1 2,25% 14 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 14,29% 1 33,33% 2 10,47% 31 3,57% 1 7,30% 20 9,00% 55 

OGÓŁEM 3,57% 1 16,67% 2 5,21% 50 1,16% 2 3,13% 48 3,81% 103 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych



 

 

Zdecydowanie największy wzrost oceny wysokości wynagrodzenia widoczny jest wśród osób 

poniżej 25 roku życia (42,71%). Aż 41 na 96 uczestników projektów objętych wsparciem 

stwierdziło, że ich wynagrodzenie wzrosło w stosunku do wykonywanej pracy. Podobnie jak w 

przypadku analizy zmiany pracy na inną, tak i tu zdecydowana większość badanych 

uczestniczyła w projektach realizowanych w ramach Działania 9.5 (37 osób), podnoszących 

kwalifikacje, pozwalających na zdobycie certyfikatów. Wzrost wysokości wynagrodzenia może 

wynikać ze zmiany pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji i kwalifikacji (co często 

związane jest z wyższym wynagrodzeniem), ale także awansu lub zdobywania doświadczenia 

i umiejętności. 

Najniższy (lecz wciąż stosunkowo wysoki) odsetek uczestników projektów, którzy ocenili 

wynagrodzenie otrzymywane 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie wyżej niż te 

otrzymywane przed przystąpieniem do udziału w Programie, należy do osób w wieku 50 lat i 

więcej (12,90%). Osoby te korzystały głównie ze wsparcia w ramach Działania 9.3 (43 osoby), 

które poprzez uzyskiwanie kompetencji cyfrowych i kwalifikacji językowych wspiera 

szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia. 

Szczegółowe informacje na temat wzrostu oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do 

wykonywanej pracy w podziale na poszczególne grupy wiekowe zawiera Tabela 69. 

Tabela 69 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: wzrost oceny 
wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 14,29% 1 0,00% 0 0,00% 0 14,29% 1 

8v (Działanie 7.5) 14,29% 1 22,78% 36 18,18% 4 28,57% 2 21,93% 41 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 16,67% 28 5,70% 9 4,71% 4 11,35% 37 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
100,00% 1 16,67% 8 5,26% 1 0,00% 0 14,71% 10 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 20,56% 44 16,67% 11 17,65% 6 19,57% 55 
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Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
66,67% 2 12,00% 48 13,76% 26 21,54% 14 12,84% 76 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 21,04% 65 13,69% 43 12,85% 23 17,34% 

10
8 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
44,58% 37 30,02% 136 18,67% 14 23,68% 9 30,61% 

18
7 

OGÓŁEM 42,71% 41 20,76% 366 12,90% 
10
9 

13,91% 58 19,08% 
51
6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wzrost wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy został najlepiej oceniony 

przez osoby z wyksztalceniem gimnazjalnym (25,00% - 3 osoby) i ponadgimnazjalnym (21,90% 

- 210 osób). Osoby te zdecydowanie najczęściej korzystały ze wsparcia w ramach Działań 9.3 

oraz 9.5, polegających na podnoszeniu kompetencji osób dorosłych. Zdobyte kwalifikacje 

pozwoliły im uzupełnić posiadaną wiedzę i wykształcenie, co przełożyło się na wzrost 

wynagrodzenia. Najniższy odsetek osób, które stwierdziły wzrost oceny wynagrodzenia 

odnotowano wśród uczestników projektów posiadających wykształcenie podstawowe 

(7,14%). Szczegółowe informacje zawiera Tabela 70. 



 

 

Tabela 70 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: wzrost oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy – podział 
wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 14,29% 1 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 20,83% 10 16,67% 3 23,73% 28 21,93% 41 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 6,82% 6 8,82% 6 14,97% 25 11,35% 37 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 16,67% 5 10,00% 1 15,38% 4 14,71% 10 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 13,33% 4 13,33% 2 20,85% 49 19,57% 55 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 66,67% 2 11,11% 1 12,59% 73 12,84% 76 

10iii (Działanie 9.3) 8,33% 1 50,00% 1 18,74% 86 9,52% 2 13,95% 18 17,34% 108 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 14,29% 1 33,33% 2 32,09% 95 46,43% 13 27,74% 76 30,61% 187 

OGÓŁEM 7,14% 2 25,00% 3 21,90% 210 16,28% 28 17,81% 273 19,08% 516 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych.



 

 

Poniższe wykresy przedstawiają ocenę uczestników projektów dotyczącą wysokości swojego 

wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy przed oraz po zakończeniu udziału w 

projekcie. 

Wykres 13 Jak ocenił(a)by Pan(i) wysokość swojego wynagrodzenia w tamtym czasie w stosunku do rodzaju wykonywanej 

pracy (przed rozpoczęciem udziału w projekcie)? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wykres 14 Jak Pan(i) ocenia swoje wynagrodzenie w tamtym czasie w stosunku do rodzaju wykonywanej pracy (po 
zakończeniu udziału w projekcie)? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych 
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Największy odsetek innych pozytywnych zmian został odnotowany wśród osób poniżej 25 

roku życia (41,67%), szczególnie zaś wśród uczestników projektów realizowanych w ramach PI 

8v (57,14%) oraz 10iv (42,17%). Inne pozytywne zmiany są więc powodem podniesienia 

swoich umiejętności i kwalifikacji. Inne zmiany najrzadziej wskazywane były przez osoby 

w wieku 50 lat i więcej, podkreślić jednak należy, że wskazywał je co czwarty senior (25,92%). 

Szczegółowe informacje dotyczące innych pozytywnych zmian w podziale na grupy wiekowe 

zawiera Tabela 71. 

Tabela 71 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: inne pozytywne 
zmiany – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 57,14% 4 0,00% 0 0,00% 0 57,14% 4 

8v (Działanie 7.5) 57,14% 4 44,94% 71 
40,91
% 

9 71,43% 5 44,92% 84 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 2,98% 5 5,06% 8 7,06% 6 3,99% 13 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 16,67% 1 

50,00
% 

1 100,00% 1 22,22% 2 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 12,50% 6 5,26% 1 0,00% 0 10,29% 7 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 31,31% 67 

34,85
% 

23 32,35% 11 32,03% 90 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
33,33% 1 28,75% 115 

32,80
% 

62 27,69% 18 30,07% 
17
8 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 24,60% 76 

28,03
% 

88 27,93% 50 26,32% 
16
4 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
42,17% 35 43,27% 196 

36,00
% 

27 39,47% 15 42,23% 
25
8 

OGÓŁEM 41,67% 40 30,69% 541 
25,92
% 

219 25,42% 106 29,59% 
80
0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Inne pozytywne zmiany wskazywane były najczęściej przez osoby z wykształceniem wyższym 

(31,18% - 478 osób), głównie nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działań 9.1 i 9.2 (176 osób) oraz 

Działania 9.4 (46 osób), tj. osoby, u których nie odnotowano pozytywnych zmian w ramach 

analizowanych wcześniej czynników (stabilność pracy, pełne zatrudnienie, awans, zmiana 
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pracy oraz ocena wynagrodzenia). Najniższy (choć wciąż stosunkowo wysoki) odsetek wskazań 

zaistnienia innych pozytywnych zmian odnotowano wśród osób z wykształceniem policealnym 

(22,09%). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Tabela 72.  



 

 

Tabela 72 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: inne pozytywne zmiany – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 
100,00
% 

1 50,00% 1 50,00% 2 57,14% 4 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 39,58% 19 50,00% 9 47,46% 56 44,92% 84 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 3,41% 3 5,88% 4 3,59% 6 3,99% 13 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 100,00% 1 0,00% 0 22,22% 2 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 50,00% 1 0,00% 0 10,00% 3 10,00% 1 7,69% 2 10,29% 7 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 100,00% 1 0,00% 0 30,00% 9 13,33% 2 33,19% 78 32,03% 90 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 22,22% 2 30,34% 176 30,07% 178 

10iii (Działanie 9.3) 8,33% 1 50,00% 1 24,62% 113 33,33% 7 32,56% 42 26,32% 164 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 57,14% 4 33,33% 2 42,23% 125 39,29% 11 42,34% 116 42,23% 258 

OGÓŁEM 25,00% 7 25,00% 3 28,57% 274 22,09% 38 31,18% 478 29,59% 800 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych



 

 

Brak jakichkolwiek zmian stwierdzali najczęściej uczestnicy projektów w wieku 50 lat i więcej 

(78,22%), co związane jest z wymienionymi wcześniej czynnikami – osoby starsze posiadają 

najczęściej stabilną pracę, której nie chcą zmieniać. Brak zmian w tej grupie widoczny jest 

szczególnie w ramach działań niezwiązanych z rynkiem pracy, polegających na realizacji 

programów profilaktycznych i zdrowotnych (140 osób). Analogicznie, najmniejszą grupę osób, 

u których odnotowano brak zmian, stanowią uczestnicy projektów poniżej 25 roku życia 

(45,83%), którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Szczegółowe informacje na temat 

osób, u których odnotowano brak jakichkolwiek zmian w podziale na grupy wiekowe zawiera 

Tabela 73. 

Tabela 73 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: brak 
jakichkolwiek zmian – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% 
O
s. 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 85,71% 6 0,00% 0 0,00% 0 85,71% 6 

8v (Działanie 7.5) 85,71% 6 69,62% 110 77,27% 17 71,43% 5 71,12% 133 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 76,19% 128 88,61% 140 90,59% 77 82,21% 268 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
100,00% 1 83,33% 5 50,00% 1 100,00% 1 77,78% 7 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 70,83% 34 78,95% 15 75,00% 6 72,06% 49 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
100,00% 1 67,76% 145 74,24% 49 79,41% 27 69,40% 195 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
0,00% 0 77,75% 311 73,54% 139 64,62% 42 76,01% 450 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 68,93% 213 78,98% 248 82,12% 147 74,00% 461 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
43,37% 36 59,82% 271 69,33% 52 63,16% 24 58,76% 359 

OGÓŁEM 45,83% 44 69,37% 
122
3 

78,22% 661 78,90% 329 71,30% 1928 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Najwyższy odsetek osób, u których nie wystąpiły żadne zmiany, odnotowano wśród osób 

z wykształceniem policealnym (79,07%). Brak zmian widoczny był głównie wśród osób 
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korzystających z projektów realizowanych w ramach PI 8iv oraz 9i. Spośród 1 099 osób z 

wyższym wykształceniem, które nie odnotowały żadnej zmiany w sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu Programu, aż 441 stanowią nauczyciele, którzy skorzystali ze 

wsparcia w ramach PI 10i. Jak wspomniano, nauczyciele są w większości grupą o stabilnym 

zatrudnieniu, a ścieżka ich awansu jest ściśle określona i niezależna od udziału w szkoleniach 

w ramach RPO. Najniższy odsetek osób, u których nie zaszły żadne zmiany, stanowią osoby z 

wykształceniem ponadgimnazjalnym (69,24%). Wśród tej grupy osób najmniejsze zmiany 

(pozytywne lub negatywne) widoczne są wśród osób uczestniczących w programach 

profilaktycznych i zdrowotnych realizowanych w ramach PI 8vi (86,36%). Szczegółowe dane 

dotyczące braku zmian w sytuacji uczestników projektów na rynku pracy zawiera Tabela 74.  
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Tabela 74 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: brak jakichkolwiek zmian – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 2 
100,00
% 

4 85,71% 6 

8v (Działanie 7.5) 100,00% 3 0,00% 0 75,00% 36 72,22% 13 68,64% 81 71,12% 133 

8vi (Działanie 7.6) 100,00% 1 
100,00
% 

2 86,36% 76 88,24% 60 77,25% 129 82,21% 268 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 100,00% 2 
100,00
% 

2 50,00% 2 100,00% 1 0,00% 0 77,78% 7 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 50,00% 1 0,00% 0 73,33% 22 80,00% 8 69,23% 18 72,06% 49 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 100,00% 1 0,00% 0 83,33% 25 86,67% 13 66,38% 156 69,40% 195 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 33,33% 1 88,89% 8 76,03% 441 76,01% 450 

10iii (Działanie 9.3) 66,67% 8 50,00% 1 72,33% 332 90,48% 19 78,29% 101 74,00% 461 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 57,14% 4 66,67% 4 57,43% 170 42,86% 12 61,68% 169 58,76% 359 

OGÓŁEM 71,43% 20 75,00% 9 69,24% 664 79,07% 136 71,69% 1099 71,30% 1928 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych
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Struktura zmian niekorzystnych kształtuje się podobnie w przypadku wszystkich omawianych 

grup wiekowych, z niewielką przewagą osób poniżej 25 roku życia (9,38%). Należy jednak 

wskazać, iż uwzględniając wartości bezwzględne, najmłodsza grupa uczestników projektów, 

którzy odnotowali negatywne zmiany w swojej sytuacji na rynku pracy, stanowi jednocześnie 

grupę najmniejszą (9 osób). Zdecydowanie najbardziej liczną grupę, w której odnotowano 

przypadki negatywnych zmian w sytuacji zawodowej, stanowią osoby w wieku 25-49 lat (78 

osób).  

Priorytetem, w ramach którego odnotowano największe negatywne zmiany w przypadku grup 

wiekowych 25-49 lat (23 osoby) oraz 50 lat i więcej (20 osób) był PI 10i (Działania 9.1 oraz 9.2).  

Szczegółowe informacje zawiera Tabela 75. 

Tabela 75 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany 
negatywne – podział wg grup wiekowych 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 
roku życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia 

Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 2,53% 4 0,00% 0 0,00% 0 2,14% 4 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 2,98% 5 4,43% 7 4,71% 4 3,68% 12 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 16,67% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 6,25% 3 5,26% 1 12,50% 1 5,88% 4 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 7,48% 16 7,58% 5 0,00% 0 7,47% 21 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
33,33% 1 5,75% 23 

10,58
% 

20 12,31% 8 7,43% 44 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 3,56% 11 4,78% 15 3,35% 6 4,17% 26 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
9,64% 8 3,31% 15 6,67% 5 7,89% 3 4,58% 28 

OGÓŁEM 9,38% 9 4,42% 78 6,27% 53 5,28% 22 5,18% 
14
0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Najwyższa wartość wskaźnika dla niekorzystnych zmian w sytuacji na rynku pracy w podziale 

ze względu na wykształcenie odnotowana została w przypadku osób z wykształceniem 
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podstawowym (7,14%). Niskie wykształcenie dość często powiązane jest z brakiem kwalifikacji 

i stosunkowo niewielkim doświadczeniem wynikającym z przerw w zatrudnieniu, stąd też 

zdarza się, iż takie osoby są postrzegane przez pracodawców gorzej niż osoby z wyższym od 

nich wykształceniem. Należy jednak zauważyć, iż analizując wartości bezwzględne, największa 

liczba osób, u których sytuacja na rynku pracy się pogorszyła, odnotowana została wśród osób 

z wykształceniem wyższym (95), którzy stanowili jednocześnie najbardziej liczną grupę 

badanych. 

Negatywne zmiany wśród osób z wykształceniem podstawowym odnotowano w PI 10iii (2 

osoby), zaś w przypadku osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym w PI 10i oraz 10iv 

(odpowiednio 16 i 17 osób). 

W przypadku osób z wykształceniem wyższym największe negatywne zmiany odnotowano 

wśród uczestników projektów realizowanych w ramach PI 9iv (Działania 8.5 i 8.6), dotyczących 

rozwoju ekonomii społecznej w regionie (8,51%), zaś uwzględniając wartości bezwzględne, 

wśród osób wspieranych w ramach PI 10i (44 osoby). Szczegółowe informacje zawiera Tabela 

76. 
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Tabela 76 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg poziomu wykształcenia 

Priorytet Inwestycyjny 
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% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 5,56% 1 2,54% 3 2,14% 4 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 4,55% 4 1,47% 1 4,19% 7 3,68% 12 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 11,11% 1 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 6,67% 2 0,00% 0 7,69% 2 5,88% 4 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 3,33% 1 0,00% 0 8,51% 20 7,47% 21 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 7,59% 44 7,43% 44 

10iii (Działanie 9.3) 16,67% 2 0,00% 0 3,49% 16 0,00% 0 6,20% 8 4,17% 26 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 0,00% 0 0,00% 0 5,74% 17 0,00% 0 4,01% 11 4,58% 28 

OGÓŁEM 7,14% 2 0,00% 0 4,28% 41 1,16% 2 6,20% 95 5,18% 140 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych.
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Z uwagi na fakt, iż zmiana negatywna dotycząca wynagrodzenia oparta jest na subiektywnej 

ocenie wysokości wynagrodzenia w stosunku do rodzaju wykonywanej pracy (na skali od 1 do 

10), wartość ta może nie oznaczać faktycznego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy (dla 

przykładu, uczestnik projektu po zakończeniu udziału w programie może zarabiać więcej, niż 

przed rozpoczęciem wsparcia, jednak uważa on, że wysokość wynagrodzenia jest za mała w 

stosunku do posiadanych kwalifikacji/ umiejętności, w konsekwencji więc ocenia je gorzej, niż 

wynagrodzenie przed udziałem w projekcie). W związku z tym przeliczono dodatkowo wartość 

wskaźnika dotyczącego niekorzystnych zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 

miesiącach od opuszczenia programu bez uwzględnienia aspektu dotyczącego wynagrodzenia. 

W wyniku takiego działania wartość wskaźnika zmieniła się, wynosząc 1,00%. Negatywne 

zmiany polegające na utracie stabilności zatrudnienia lub zmianie zatrudnienia na niepełne 

odnotowano szczególnie w przypadku uczestników projektów realizowanych w ramach PI 8vi 

(1,84%), 9i (22,22%), oraz 10iv (1,47%). Szczegółowe informacje zawiera  

Tabela 77. 

Tabela 77 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany 

negatywne – podział wg płci (bez uwzględnienia wynagrodzenia) 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8vi (Działanie 7.6) 1,84% 6 0,00% 0 1,84% 6 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 25,00% 2 0,00% 0 22,22% 2 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,51% 1 1,18% 1 0,71% 2 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,29% 1 1,22% 3 0,68% 4 

10iii (Działanie 9.3) 0,61% 2 0,68% 2 0,64% 4 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 2,36% 6 0,84% 3 1,47% 9 

OGÓŁEM 1,12% 18 0,82% 9 1,00% 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wskaźnik nieuwzględniający oceny wynagrodzenia także wskazuje, iż największy odsetek 

osób, u których odnotowano negatywne zmiany w sytuacji na rynku pracy, występuje wśród 

osób poniżej 25 roku życia (3,13%). Negatywne zmiany na rynku pracy w postaci spadku 

stabilności zatrudnienia lub przejścia na niepełne zatrudnienie odnotowano w przypadku 13 
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osób w wieku 25-49 lat (0,74%) oraz 11 osób w wieku 50 lat i więcej (1,30%). Z uwagi na niskie 

wartości trudno wskazać PI, dla których wskaźnik jest najwyższy. Nie uwzględniając PI 9i, w 

którym negatywne zmiany dotyczą dwóch osób, największa liczba osób, u których zaszły 

zmiany negatywne uczestniczyła w projektach realizowanych w ramach PI 10iv, Działania 9.5 

( 3 osoby w wieku poniżej 25 roku życia, 3 osoby w wieku 25-49 lat oraz 3 osoby w wieku 50 

lat i więcej). Szczegółowe informacje zawiera Tabela 78. 

Tabela 78 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany 
negatywne – podział wg grup wiekowych (bez uwzględnienia wynagrodzenia) 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 
roku życia Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 1,19% 2 2,53% 4 2,35% 2 1,84% 6 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
0,00% 0 

33,33
% 

2 0,00% 0 0,00% 0 
22,22
% 

2 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
0,00% 0 0,93% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,71% 2 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
0,00% 0 0,50% 2 1,06% 2 3,08% 2 0,68% 4 

10iii (Działanie 

9.3) 
0,00% 0 0,65% 2 0,64% 2 0,00% 0 0,64% 4 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
3,61% 3 0,66% 3 4,00% 3 2,63% 1 1,47% 9 

OGÓŁEM 3,13% 3 0,74% 13 1,30% 11 1,20% 5 1,00% 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Nie uwzględniając zmian w ocenie wynagrodzenia, największe niekorzystne zmiany także 

odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym (3,57%), należy jednak zaznaczyć, 

że dotyczą one jedynie jednej osoby. Co ciekawe, w przypadku osób z wykształceniem 

gimnazjalnym oraz policealnym nie odnotowano żadnej osoby, której sytuacja na rynku pracy 

uległaby pogorszeniu w zakresie stabilności zatrudnienia lub przejścia na niepełne 

zatrudnienie. Wśród osób z wykształceniem wyższym najwyższą wartość wskaźnika 
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odnotowano wśród uczestników projektów realizowanych w ramach PI 10iv (1,46%), 

szczególnie zaś w ramach Działania 9.5 (3 na 4 osoby). Szczegółowe dane zawiera Tabela 79.
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Tabela 79 Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg poziomu wykształcenia (bez uwzględnienia 
wynagrodzenia) 

Priorytet Inwestycyjny 

Podstawowe 

(ISCED 1) 

Gimnazjalne 

(ISCED 2) 

Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 

Policealne 

(ISCED 4) 

Wyższe 

(ISCED 5-8) 
Ogółem 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iv (Działanie 7.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8v (Działanie 7.5) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8vi (Działanie 7.6) 0,00% 0 0,00% 0 4,55% 4 0,00% 0 1,20% 2 1,84% 6 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 50,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 22,22% 2 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,85% 2 0,71% 2 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,69% 4 0,68% 4 

10iii (Działanie 9.3) 16,67% 2 0,00% 0 0,44% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,64% 4 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 0,00% 0 0,00% 0 1,01% 3 0,00% 0 2,19% 6 1,47% 9 

OGÓŁEM 7,14% 2 0,00% 0 1,15% 11 0,00% 0 0,91% 14 1,00% 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych
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11.3.3. Formy wsparcia a sytuacja uczestników projektów na rynku pracy 

W ramach opisu wpływu form wsparcia na sytuację uczestników na ich sytuację na rynku 

pracy, przeanalizowano także popularność poszczególnych form. Badani uczestnicy projektów 

zdecydowanie najczęściej korzystali ze szkoleń i kursów (niemal 56% respondentów), nieco 

rzadziej zaś z programów zdrowotnych (11,04%) oraz innych form (10,30%)33. Wskazać należy, 

że z pozostałych form wsparcia skorzystał zdecydowanie niższy odsetek uczestników 

projektów, a wartość większości z nich nie przekroczyła 1% w porównaniu do ogólnej liczby 

wskazań respondentów. Dane przedstawione zostały na poniższym wykresie. 

Wykres 15 Odsetek respondentów, którzy skorzystali z danej formy wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Osoby poniżej 25 roku życia oraz powyżej 50 lat życia poprawiły swoją sytuację na rynku pracy 

głównie dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach (27 osób). Wśród osób w wieku 25-49 lat 

najbardziej skuteczne także były szkolenia i kursy (140 osób), ale także usługi rozwojowe dla 

pracowników przedsiębiorstwa (22 osoby), programy zdrowotne (13 osób) oraz inne formy 

wsparcia (30 osób). Szczegółowe informacje zawiera Tabela 80. 

                                                      
33 Z uwagi na agregację danych w systemie SL2014 nie jest możliwa identyfikacja form wsparcia, które określone 
zostały jako „inne”. 
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Tabela 80 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
– podział wg grup wiekowych 

 
Poniżej 

25 

Pomiędzy 

25 a 49 

50 lat i 

więcej 

Powyżej 

54 roku 

życia 

Ogółem 

Doradztwo 2 7 2 0 11 

Doskonalenie zawodowe 0 7 3 1 10 

Inne 1 30 4 2 35 

Opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja 

kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną 

osobą zależną 

0 0 0 

0 

0 

Program zdrowotny 0 13 5 1 18 

Staż/ praktyka 0 0 3 0 3 

Studia/ kształcenie podyplomowe 0 2 0 0 2 

Szkolenie/ kurs 27 140 21 10 188 

Usługa aktywnej integracji 0 2 2 0 4 

Usługa rozwojowa dla pracownika 

przedsiębiorstwa 
1 22 2 

1 
25 

Usługa społeczna świadczona w interesie 

ogólnym 
0 3 1 

0 
4 

Usługa wsparcia ekonomii społecznej 0 1 0 0 1 

Usługa zdrowotna/medyczna 0 5 1 1 6 

Wizyta studyjna 0 10 1 0 11 

Wsparcie z wykorzystania TIK 0 7 4 1 11 

Zwrot kosztów przejazdu/zakwaterowania 0 1 1 1 2 

Przygotowanie zawodowe 0 0 0 0 0 

Zajęcia dodatkowe 0 0 0 0 0 

Ogółem 31 250 50 18 331 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Wykres 16 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
– podział wg grup wiekowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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W przypadku osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i 

policealnym największe efekty w postaci poprawy sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 

opuszczeniu Programu osiągnięto dzięki kursom i szkoleniom. W przypadku osób z 

wykształceniem wyższym, oprócz kursów i szkoleń skuteczne były także usługi rozwojowe dla 

pracownika przedsiębiorstwa (19 osób), programy zdrowotne (11 osób), doskonalenie 

zawodowe (10 osób), wizyty studyjne (9 osób) oraz inne formy wsparcia (29 osób). 

Szczegółowe dane dotyczące braku zmian w sytuacji uczestników projektów na rynku pracy 

zawiera Tabela 81.  

Tabela 81 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
– podział wg poziomu wykształcenia 

 

podstawo

we 

(ISCED 1) 

gimnazjal

ne (ISCED 

2) 

ponadgim

nazjalne 

(ISCED 3) 

policealn

e (ISCED 

4) 

wyższe 

(ISCED 5-

8) 

Ogółem 

Doradztwo 1 0 6 0 4 11 

Doskonalenie zawodowe 0 0 0 0 10 10 

Inne 0 0 6 0 29 35 

Opieka nad dzieckiem do lat 3/ 

refundacja kosztów opieki nad 

dziećmi do lat 7 lub inną osobą 

zależną 

0 0 0 0 0 0 

Program zdrowotny 0 0 4 3 11 18 

Staż/ praktyka 0 0 1 0 2 3 

Studia/ kształcenie podyplomowe 0 0 0 0 2 2 

Szkolenie/ kurs 4 2 100 6 76 188 

Usługa aktywnej integracji 1 0 2 0 1 4 

Usługa rozwojowa dla pracownika 

przedsiębiorstwa 
0 0 5 1 19 25 

Usługa społeczna świadczona w 

interesie ogólnym 
1 0 2 0 1 4 

Usługa wsparcia ekonomii 

społecznej 
0 0 0 0 1 1 

Usługa zdrowotna/medyczna 0 0 0 1 5 6 

Wizyta studyjna 0 0 2 0 9 11 

Wsparcie z wykorzystania TIK 0 0 3 0 8 11 

Zwrot kosztów 

przejazdu/zakwaterowania 
0 0 0 0 2 2 

Przygotowanie zawodowe 0 0 0 0 0 0 

Zajęcia dodatkowe 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 7 2 131 11 180 331 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Wykres 17 Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
– podział wg poziomu wykształcenia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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wypowiedzi respondentów stwierdzić należy zdecydowanie wysokie zadowolenie z 

oferowanych form wsparcia, poparte wysokimi ocenami przydzielanymi w skali od 1 do 10 

przez respondentów. Największy odsetek odpowiedzi dotyczył najwyższego możliwego 

wskazania, tj. 10 (31%), często decydowano się również na ocenę 8 (22%) oraz 9 (16%). Na 

oceny negatywne przypada jedynie marginalny odsetek odpowiedzi odbiorców wsparcia. 

Wykres 18 Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 10 najwyższą, jak ogółem ocenia Pan(i) jakość 
uzyskanego wsparcia. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wskazane powyżej pozytywne oceny respondentów dotyczyły wszystkich form wsparcia, lecz 

uwagę należy zwrócić na fakt, iż wyłącznie najwyższą ocenę respondenci przyznali 

przygotowaniu zawodowemu dorosłych, wysokie zadowolenie osób korzystających z form 

wsparcia odnotowano również w przypadku form wsparcia takich jak: 

 Program zdrowotny; 

 Doradztwo; 

 Usługa zdrowotna/medyczna; 

 Opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub 

inną osobą zależną 

 Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym.   
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Tabela 82 Ocena poszczególnych form wsparcia 

 

ocena 
1 

ocena 
2 

ocena 
3 

ocena 
4 

ocena 
5 

ocena 
6 

ocena 
7 

ocena 
8 

ocena 
9 

ocena 
10 Liczba odbiorców 

wsparcia 
Liczba osób, które wskazały daną ocenę [os.] 

Szkolenie/ kurs 14 11 19 19 110 77 155 337 263 492 1502 

Program zdrowotny 6 1 4 4 45 7 20 54 30 125 298 

Usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa 2 0 2 1 10 6 20 52 31 62 187 

Wsparcie z wykorzystania TIK 1 4 7 5 15 10 27 38 15 22 144 

Doskonalenie zawodowe 1 0 6 3 18 6 14 23 14 14 99 

Doradztwo 0 0 1 1 3 0 4 6 13 17 45 

Usługa zdrowotna/medyczna 1 1 1 1 3 3 4 2 4 17 37 

Usługa wsparcia ekonomii społecznej 2 1 2 0 4 3 4 6 1 1 25 

Wizyta studyjna 0 0 1 1 4 2 7 5 0 4 24 

Studia/ kształcenie podyplomowe 0 0 1 0 2 1 1 0 3 8 21 

Staż/ praktyka 0 0 1 1 1 0 2 4 0 8 17 

Usługa aktywnej integracji 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6 

Opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów 
opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 

Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 

Przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Zajęcia dodatkowe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych.
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Odzwierciedleniem faktu, że realizowane w ramach Programu formy wsparcia są efektywne i 

w opinii beneficjentów w wysokim stopniu odpowiadają na ich potrzeby są odpowiedzi 

respondentów na pytanie o to, w jakim stopniu efekty wsparcia zgodne były z potrzebami 

uczestników. Podobnie jak w przypadku pytania o stopień zadowolenia, respondenci 

zdecydowanie najczęściej wskazywali na oceny 10 (33,2%), 8 (21,7%) oraz 9 (12,5%). Oceny 

negatywne charakteryzowały się marginalnym odsetkiem wskazań respondentów. 

Wykres 19 Proszę ocenić, w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 10 najwyższą, w jakim stopniu efekty 
wsparcia były zgodne z Pana/Pani potrzebami. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Jak wspomniano wcześniej, uzupełnieniem analizowanych danych jest subiektywna opinia 

uczestników projektów, którzy bezpośrednio korzystają z form wsparcia, a ich pozytywna 

ocena wpływ może mieć na czynniki, które nie są mierzalne, takie jak motywacja do zmiany 

własnej sytuacji na rynku pracy, bądź chęć uczestniczenia w podobnych działaniach w 

przyszłości. Biorący udział w badaniu zostali poproszeni o opisanie form wsparcia, z których 

skorzystali. Podobnie jak w przypadku analizowanego powyżej wskaźnika największa liczba 

wskazań dotyczyła kursów oraz szkoleń, które w opinii respondentów cechowały się wysoką 

skutecznością. O efektywności tej formy wsparcia decydowało to, że działania te zapewniały 

uczestnikom rzeczywiste pozytywne efekty, które wpłynęły na poprawienie sytuacji 

respondentów na rynku pracy, przede wszystkim poprzez umożliwienie zdobycia wiedzy i 

umiejętności, lecz także kwalifikacji często potwierdzanych certyfikatami i uprawnieniami. 

Szeroki zakres udzielanych odpowiedzi świadczy o dobrym dopasowaniu działań do potrzeb 
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odbiorców wsparcia, podkreślić również należy, że zdecydowana większość osób 

poproszonych o określenie zmian, które ich zdaniem wpłynęłyby na realizację wsparcia w 

jeszcze skuteczniejszy sposób wskazywała, że działania w zakresie szkoleń i kursów powinny 

być kontynuowane oraz intensyfikowane, odpowiadając na popyt i potrzeby beneficjentów. 

Poniżej opisano wskazywane przez respondentów badania formy wsparcia, które w opinii 

uczestników projektów cechowały się wysoką skutecznością. 

 Szkolenia/kursy, doskonalenie zawodowe34 

Odbiorcy wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 uczestniczyli w wielu kursach oraz 

szkoleniach w ramach realizowanych projektów, które przyczyniały się do realizacji założeń 

Programu, tym samym odpowiadając na indywidualne potrzeby respondentów. 

Zdecydowanie największa liczba wskazań tematyki kursów, w których respondenci 

uczestniczyli, dotyczyła działań z zakresu podnoszenia kompetencji osób dorosłych w obszarze 

TIK i języków obcych oraz podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 

Najniższa zaś liczba wskazań dotyczyła odbiorców wsparcia w ramach zwiększenia dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych. 

Uczestnicy kursów odpowiadający w ramach PI 9iv wskazywali na kursy i szkolenia dotyczące 

podniesienia własnych umiejętności oraz wiedzy w zakresie opieki, szczególnie nad osobą 

starszą. W ramach PI 10i wskazywano na tematykę związaną z rozwojem i opieką nad dziećmi, 

w tym również dziećmi z autyzmem, poruszając także taką tematykę jak równość płci i 

wyrównywanie szans dzieci z niepełnosprawnością już od najwcześniejszych etapów edukacji. 

Uczestniczono również w kursach z zakresu nowoczesnych, skutecznych metod nauczania oraz 

włączania TIK w pracy z dziećmi. W kontekście jakości kształcenia ogólnego wskazywano 

głównie na: 

o Nowoczesne metody nauczania, w tym TIK, metoda eksperymentu, tablice 

interaktywne, 

o Stosowanie metod aktywizujących, 

o Rozwój myślenia logicznego ucznia poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań, w 

tym m.in. gier logicznych, 

                                                      
34 Z uwagi na fakt, iż w ramach doskonalenia zawodowego uczestnicy projektów uczestniczyli głównie w kursach 
i szkoleniach, formy te zostały połączone. 
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o Rozwój kreatywności poprzez łączenie nauki z hobby (m.in. sztuka, fotografia, 

muzyka), 

o Poruszanie tematów takich, jak bezpieczeństwo bądź cyberprzemoc w sieci. 

W zakresie kursów dążących do nabycia bądź podniesienia umiejętności językowych oraz w 

zakresie TIK w ramach PI 10iii wskazywano przede wszystkim na kurs języka angielskiego oraz 

kurs komputerowy. Poprawie jakości kształcenia zawodowego w ramach PI 10iv sprzyjały 

często wskazywane przez respondentów  szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności 

i kwalifikacji dla poszczególnych zawodów. Jako przykłady powtarzających się odpowiedzi 

uczestników można wskazać: 

o Rysunki techniczne i tworzenie kosztorysów, jak również obsługa innych programów 

(np. programy solid egde, system edgekam, sinutraid); 

o Szkolenia fryzjerskie, cukiernicze, hotelarskie, barmańskie, kelnerskie, 

gastronomiczne; 

o Nowoczesne kierunki, takie jak inteligentny dom, hybrydowe samochody. 

W ramach tego samego PI wskazywano również kursy mające na celu poprawę sytuacji w 

kontekście kompetencji osób dorosłych, kursami tymi były przede wszystkim kursy 

umożliwiające zdobycie poszczególnych kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do 

wykonywania danego zawodu, w tym m.in. kursy operatorów sprzętu ciężkiego, uprawnienia 

spawalnicze, kurs ratownika medycznego bądź prawo jazdy. 

 Staże i praktyki 

Najczęściej wskazywaną branżą, w ramach której pracowali uczestnicy projektów podczas 

organizowanych staży i praktyk zawodowych była branża kosmetyczna – fryzjerstwo, 

kosmetologia oraz usługi makijażysty. Nieco rzadziej wymienianymi branżami była branża 

ekonomiczna (praca w biurze rachunkowym i księgowości) oraz oświatowa (praca jako 

nauczyciel). Pojedyncze osoby wskazywały na prace w branży farmaceutycznej (praca w 

aptece), BHP (praca jako inspektor BHP), transportowej, gastronomicznej, hotelarskiej oraz 

informatycznej.  

 

 Doradztwo 

Osoby, które skorzystały z formy wsparcia, jaką jest doradztwo, zaznaczyły, że dotyczyło ono 

przede wszystkim zarządzania projektami w zakresie efektywnej realizacji przedsięwzięć, 
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zapoznając uczestników wsparcia z wytycznymi związanymi z projektami o określonych 

wymaganiach, pozwalającymi na dopasowanie zbioru procesów oraz narzędzi do specyfiki 

organizacji oraz typów realizowanych projektów. 

Stosunkowo duża liczba osób skorzystała także z doradztwa w zakresie postępowania z 

dziećmi w rodzinie zastępczej, organizowane w ramach Działania 8.4. Uczestnicy projektów 

wskazywali, że podczas spotkań specjalistycznego poradnictwa uczyli się, jak radzić sobie w 

życiu i w sprawach rodzinnych, jak organizować ciekawe i kształcące zajęcia dla dziecka oraz 

jakie problemy mogą występować w rodzinie zastępczej i jak sobie z nimi radzić. 

Kolejną kategorią wsparcia w ramach OP VII, która przez uczestników projektów ujęta została 

jako doradztwo, jest wsparcie psychologiczne (w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych, umiejętności społeczno-zawodowych) i prawne (w zakresie prawa rodzinnego i 

opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego). 

Ostatnią wskazaną przez uczestników projektów kategorią doradztwa jest doradztwo 

zawodowe pomagające lepiej zarządzać czasem, rozwiązywać zadania, aktywnie szukać pracy, 

rozpoznać swoje zainteresowania.  

 Studia/ kształcenie podyplomowe 

Uczestnicy projektów, którzy skorzystali z formy wsparcia, jaką są studia i kształcenie 

podyplomowe najczęściej wskazywali na kształcenie w branży gastronomicznej, hotelarskiej i 

turystycznej, dającej możliwość pracy w obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

obiektach gastronomicznych. Często wskazywanym kierunkiem kształcenia była także 

logistyka i spedycja, podczas której uczestnicy projektów uczyli się m.in. projektowania usług 

logistycznych, poznawali systemy informatyczne w procesach logistycznych, poznawali zasady 

obrotu zapasami i poznali strukturę dystrybucji i zarządzania sprzedażą. Uczestnicy projektów 

kształcili się także na kierunkach informatycznych, m.in., jako grafik komputerowy, 

florystycznych, językowych oraz branży zajmującej się odnawialnymi źródłami energii.  

 Usługi rozwojowe 

Uczestnicy projektów zapytani zostali również o to, czego dotyczyła usługa rozwojowa, z której 

skorzystano. Szeroki zakres różnorodnych odpowiedzi wskazuje na fakt dopasowania usług 

dążących do nabycia i wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do realnych 
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potrzeb odbiorców wsparcia. Wśród powtarzających się odpowiedzi wymienić należy usługi 

szkolenia i doradztwa, których celem było zwiększenie wiedzy na temat:  

 stosowania przepisów RODO i BHP, szkolenia z zakresu vat, 

 źródeł odnawialnych, szkolenia energetyczne i gazowe, 

 Szkolenia zawodowe, takie jak fizjoterapia, 

 Nabycie umiejętności w zakresie zarządzania, 

 Wzmocnienie umiejętności „miękkich”, komunikowania się, współpracy, pracy z 

klientem/pacjentem, 

 Nowe techniki sprzedaży, rynek reklamowy w lokalnych mediach, zmiany na rynku 

medialnym. 

Wskazać należy, że niektórzy z beneficjentów wsparcia w ramach udzielanej odpowiedzi 

dodawali, że nabyte umiejętności i wiedza były przydatne i pomogły im poprawić własną 

sytuację, jak nawet założyć własną działalność gospodarczą. 

 Wsparcie towarzyszące 

Niewielka część uczestników projektów skorzystała również ze wsparcia towarzyszącego, 

które na celu miało ułatwienie możliwości skorzystania z głównej formy wsparcia. Liczba osób 

korzystających z tej formy wsparcia była jednakże niewielka, oscylująca na poziomie 8% 

respondentów badania. Odpowiedzi przeczącej udzieliło 88% osób, zaś pozostały odsetek 

osób równy 4% nie pamiętał bądź odmówił odpowiedzi na to pytanie. 

Wykres 20 Czy w trakcie trwania projektu skorzystał(a) Pan(i) ze wsparcia towarzyszącego, czyli takiego, które ułatwia 
skorzystanie z głównej formy wsparcia (np. zwrot kosztów związanych z udziałem projekcie, zwrot kosztów opieki nad 
dzieckiem)? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=2683) 

Zapytani o rodzaj wsparcia towarzyszącego, zdecydowanie największa część jego odbiorców 

wskazywała na zwrot kosztów, w szczególności w zakresie kosztów dojazdów i noclegów. 

8,0%

88,0%

4,0%

Tak

Nie

Nie wiem/nie pamietam
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Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią było zapewnienie wyżywienia, choć warto zwrócić 

również uwagę na często powtarzające się odpowiedzi dotyczące dofinansowania różnego 

rodzaju przedmiotów, w tym materiałów dydaktycznych, mebli, okularów, strojów dla grupy 

teatralnej, świadcząc o dopasowania wsparcia do indywidualnych potrzeb grup odbiorców. 

Ponadto wsparcie towarzyszące charakteryzuje się bardzo dobrą jakością i wysoką 

skutecznością, co odzwierciedlone jest w opinii jego odbiorców świadczących o wysokim 

zadowoleniu uczestników projektów. Osoby korzystające z tego rodzaju wsparcia oceniły je w 

skali od 1 do 10, gdzie „1” stanowiło ocenę najniższą, zaś „10” świadczyło o wysokim 

zadowoleniu ze wsparcia towarzyszącego. Oceny pozytywne (w skali od 6 do 10) stanowiły 

zdecydowaną większość pośród wszystkich ocen respondentów, stanowiąc aż 84% w 

porównaniu dla 16% przypadających na oceny negatywne (w skali od 1 do 5). Warto zwrócić 

uwagę na fakt, iż najwyższa możliwa ocena („10”) przydzielana była wsparciu towarzyszącemu 

zdecydowanie najczęściej (przez 42% respondentów), zaś na ocenę „1” przypadł zaledwie 1%, 

a na ocenę „2” poniżej 1%. 
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11.4. Syntetyczna informacja nt. wyników badania 

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu 

długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne, w celu 

obliczenia wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” przeprowadzono badania ankietowe (technika 

CAWI wspomagana CATI) z uczestnikami projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych w 

ramach PI współfinansowanych z EFS, pracujących w momencie udzielenia wsparcia, którzy 

zakończyli udział w projekcie od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r. W ramach 

badania nie udało się zrealizować założonej próby w przypadkach, gdy próba stanowiła więcej 

niż 60% operatu. Powodami braku realizacji próby były odmowa udziału w badaniu oraz 

nieprawidłowy (lub nieaktualny) numer telefonu i adres mailowy. By zmniejszyć skalę 

problemu należy prowadzić cykliczną aktualizację danych osobowych uczestników projektów, 

np. poprzez mailowe wysyłanie prośby o uaktualnienie danych w przypadku zmiany numeru 

telefonu lub adresu mailowego. 

Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 10,95%, zaś wartość wskaźnika netto 

2,88%. Osiągnięcie relatywnie niskiej wartości brutto wskaźnika związane jest z: 

 Założoną w Załączniku nr 6 metodologią, która nie uwzględnia wzrostu oceny 

wynagrodzenia oraz innych sposobów poprawy sytuacji na rynku pracy; 

 Faktem, iż większość respondentów już przed rozpoczęciem udziału w projekcie 

znajdowała się w korzystnej sytuacji na rynku pracy (co dotyczy szczególnie nauczycieli 

i instruktorów praktycznej nauki zawodu), stąd udział w projekcie nie mógł przyczynić 

się do znacznej poprawy w tym zakresie. 

 Faktem, iż nie wszystkie Działania realizowane w ramach wskazanych PI skierowane 

były na poprawę sytuacji na rynku pracy. 

W związku z tym rekomendowane jest wnioskowanie przez Instytucję Zarządzającą o 

rozszerzenie definicji wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” o inne formy poprawy sytuacji – uzyskanie wyższego 

wynagrodzenia, wzrost poważania w pracy, sprawniejsze wykonywanie zadań służbowych czy 

zmianę zakresu obowiązków. Należy także rozważyć wnioskowanie o wyłączenie z pomiaru 
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grupy osób, które posiadają stabilną sytuację na rynku pracy, a ich ścieżka zawodowa (w tym 

możliwość otrzymania awansu i wzrost wynagrodzenia) jest ściśle określone, nie zależne od 

uczestnictwa w projektach podnoszących kwalifikacje. Ponadto należy rozważyć 

wnioskowanie o modyfikację sposobu pomiaru wskaźnika, by w ramach przygotowań do 

przyszłej perspektywy finansowej i programowania interwencji RPO na okres po 2020 roku nie 

uwzględniać w badaniu form wsparcia, których celem nie jest wsparcie mieszkańców 

województwa w poprawie ich sytuacji na rynku pracy (m.in. programy profilaktyczne i 

zdrowotne). 

Wysoka stabilność zatrudnienia w przypadku uczestników projektów (szczególnie zaś w 

przypadku nauczycieli) spowodowała, że jedynie 4,84% uczestników projektów wskazało, że 

ich sytuacja na rynku pracy w zakresie stabilności zatrudnienia poprawiła się. Odsetek osób, 

które przeszły z niepełnego do pełnego zatrudnienia wyniósł 1,70%. Niskie wartości struktury 

zmian w zakresie stabilności zatrudnienia oraz przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia 

wynikają z faktu, iż zdecydowana większość uczestników projektu w momencie rozpoczęcia 

udziału w Programie znajdowała się w korzystnej sytuacji na rynku pracy. Zmianę w postaci 

awansu w pracy stwierdziło 1,66% wszystkich badanych, zaś zmianę pracy na inną, 

wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością 3,81%.  

Dla zdecydowanie wyższego odsetka uczestników projektów nastąpił wzrost oceny wysokości 

wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy, wynosząc ogółem 19,08%, podkreśla się 

jednak, iż jest to ocena subiektywna – dotyczy bowiem oceny wynagrodzenia, nie zaś jego 

realnego wzrostu (wynagrodzenie otrzymywane po opuszczeniu programu mogło więc 

wzrosnąć, jednak respondent mógł ocenić je gorzej, niż wynagrodzenie otrzymywane przed 

rozpoczęciem udziału w projekcie). Aż 29,59% badanych uczestników projektów stwierdziło, 

że 6 miesięcy po opuszczeniu Programu w ich sytuacji na rynku pracy zaszły inne niż 

wymienione wyżej pozytywne zmiany. Szczególnie często wskazywano na sprawniejsze 

radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych (61,63%) oraz wzrost poważania ze strony 

pracodawcy (28,88%) i współpracowników (26,25%).  

Wysoki odsetek uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia Programu nie 

odnotował żadnych zmian (71,30%). Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego braku zmian 

odnotowano w przypadku działań, które nie odnoszą się bezpośrednio do podnoszenia 
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kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia. Brak zmian w sytuacji na rynku pracy wynika głównie z 

faktu, iż już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, znaczna część uczestników 

projektów posiadała stabilne zatrudnienie na pełen etat. 5,18% uczestników projektu 

wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu programu pogorszyła się. 

Zdecydowanie najczęstszym powodem występowania zmian niekorzystnych jest spadek 

wysokości wynagrodzenia (88,57%). 

Formami wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia 

udziału są szkolenia i kursy - poprawę sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie odnotowano w przypadku 63,51% osób korzystających z tej formy 

wsparcia. Największe efekty kursów i szkoleń widoczne są wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv. 

Respondenci zdecydowanie wysoko ocenili użyteczność i efektywność oferowanych form 

wsparcia, co poparte zostało wysokimi ocenami przydzielanymi w skali od 1 do 10 przez 

uczestników badania (31% badanych udzieliło formom wsparcia ocenę najwyższą).  
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11.5. Wykorzystane źródła informacji 

Analiza danych zastanych objęła następujące źródła: 

a) Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:  

 Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020, 

w tym w szczególności:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;  

 Umowa partnerstwa; 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

 Wytyczne Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w 

zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności, pn. Programming Period 

2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European 

Social Fund. Guidance document; 

 Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. 

b) Dokumenty strategiczne i programowe:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020;  
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 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

c) Pozostałe: 

 Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: dane dotyczące uczestników projektów – 

niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020; 

 Dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego; 

 Barometr zawodów 2018 – Raport podsumowujący badanie w województwie 

podkarpackim; 

 Barometr zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie 

podkarpackim, 

 Analiza Zapotrzebowania Regionalnego Rynku Pracy na Zawody, 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2019/pliki/Analiza_zapotrzebowa

nia_regionalnego_rynku_pracy_na_zawody_v_1_3.pdf; 

 Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach 

pracy w województwie podkarpackim, Rzeszów 2017; 

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2017 

r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2018; 

 PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół 

zawodowych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie 

podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu, Rzeszów 2017 
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11.6. Narzędzia badawcze zastosowane w badaniu ewaluacyjnym 

 

Projekt kwestionariusza badania CAWI/CATI 

Dzień Dobry. Nazywam się [ANKIETER] i jestem pracownikiem firmy EU-Consult. Dzwonię w związku z 

udziałem w projekcie [NAZWA PROJEKTU Z BAZY]. 

Czy rozmawiam z Panem/Panią [IMIĘ I NAZWISKO RESPONDENTA Z BAZY]? 

Ankieter: jeszcze raz odczytać powyższy wstęp w przypadku zmiany rozmówcy:  

Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego prowadzimy badanie 

wśród osób, które uczestniczyły w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Celem tego badania 

jest sprawdzenie skuteczności wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Według informacji 

otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od [MIESIĄC i ROK 

ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Z BAZY] do [MIESIĄC i ROK ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU 

W PROJEKCIE Z BAZY] uczestniczył(a) Pan(i) w projekcie o nazwie [NAZWA PROJEKTU Z BAZY] 

realizowanym przez [NAZWA BENEFICJENTA]. Przystępując do tego projektu, wyraził(a) Pan(i) zgodę 

na uczestnictwo w badaniu oraz na przekazanie danych niezbędnych do przeprowadzenia tego wywiadu.  

Chciał(a)bym teraz zadać Panu(i) kilkanaście anonimowych pytań związanych z uczestnictwem w tym 

projekcie. Rozmowa potrwa około 6-8 minut. Pana(i) wypowiedzi są całkowicie poufne i będą 

prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, bez możliwości połączenia ich z 

konkretną osobą. Tutaj nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Chcemy poznać prawdziwe opinie i 

doświadczenia. Pana(i) udział w badaniu jest dla nas bardzo ważny. Dzięki Pana(i) opinii możliwa będzie 

ocena efektów obecnie realizowanych projektów unijnych oraz zaprojektowanie lepszych rozwiązań na 

przyszłość.  

 

Chciał(a)bym poinformować, że firma EU-Consult jako Wykonawca badania jest zobowiązana do 

ochrony danych osobowych osób objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w 

Oświadczeniu Uczestnika Projektu.  

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy nr RP-V.410.1.2.2019 powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zawartej w dniu 04.02.2019 w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim, w imieniu którego 

działa Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 a „EU-

CONSULT” Sp. z o.o. 

 

Szczegółowe informacje na temat badania znajdują się na stronie internetowej… 
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1. Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie 

tj. … (ROK I MIESIĄC ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Z BAZY): Proszę wskazać wszystkie 

właściwe odpowiedzi. 

a) Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) – zakończyć wywiad 

b) Nie pracował(a) Pan(i), ale nie był(a) Pan(i) zarejestrowany w urzędzie pracy – zakończyć 

wywiad 

c) Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą – przejść do pytania 5 

d) Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 

e) Pracował(a) Pan(i) dorywczo 

f) Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne – przejść do pytania 5 

g) Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

h) Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 

i) Żadne z powyższych (dopytać i odnotować) … 

j) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi – zakończyć wywiad  

2. Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony/a? Proszę wskazać jedną 

odpowiedź. 

a) Umowy o pracę na czas nieokreślony 

b) Umowy o pracę na czas określony 

c) Umowy o dzieło/zlecenie 

d) Innej umowy (jakiej?) … 

e) Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 

f) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 

3. W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

a) W pełnym / na cały etat 

b) W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 

c) W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 

d) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 

4. Jak ocenił(a)by Pan(i) wysokość swojego wynagrodzenia w tamtym czasie w stosunku 

do rodzaju wykonywanej pracy? 

Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „wynagrodzenie było za niskie 

w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza, że "wynagrodzenie było adekwatne 

do wykonywanej pracy”. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie tj. w … (Podać datę określoną jako: ROK I MIESIĄC ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU 

W PROJEKCIE Z BAZY + 6 miesięcy). Kolejne pytania będą dotyczyły właśnie tego okresu.  
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5. Czy wtedy pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek formie, w tym odbywał(a) staż, prowadził(a) 

działalność gospodarczą lub rolniczą? Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

a) Tak 

b) Nie – przejście do pytania 13 

c) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi – przejść do pyt. 13 

6. W jakiej formie był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony/a? Proszę wskazać wszystkie właściwe 

odpowiedzi. 

a) Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 

b) Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 

c) Pracował(a) Pan(i) dorywczo 

d) Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 

e) Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

f) Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce  

g) W innej formie (jakiej?) … 

h) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 

7. Czy w tamtym okresie (tj. w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie) 

zmieniał(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

a) Tak 

b) Nie – przejść do pyt. nr 10 

c) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi – przejść do pyt. nr 10 

8. W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? 

Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "w ogóle się nie przyczynił", a 10 

oznacza, że "bardzo się przyczynił". Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

9. Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające 

wyższych kompetencji/ umiejętności/ kwalifikacji albo wiążące się z większą 

odpowiedzialnością? Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

a) Tak 

b) Nie – przejść do pyt. nr 10 

c) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi – przejść do pyt. nr 10 

9a. Czy zmiana, o której wspomniał(a) Pan(i) w poprzednim pytaniu polegała na: Proszę wskazać 

jedną odpowiedź. 

a) Awansie, czyli zmianie stanowiska pracy na wyższe u dotychczasowego pracodawcy 

b) Zmianie pracy na wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji albo wiążącą 

się z większą odpowiedzialnością 

c) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 

10. Proszę spróbować sobie przypomnieć, na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy 

zatrudniony(a). Proszę wskazać jedną odpowiedź. 
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a) Umowy o pracę na czas nieokreślony 

b) Umowy o pracę na czas określony 

c) Umowy o dzieło/zlecenie 

d) Samozatrudnienie/działalność gospodarcza na zasadach ogólnych 

e) Innej umowy (dopytać i odnotować) … 

f) Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 

g) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi  

11. Proszę spróbować sobie przypomnieć, w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy 

pracował(a). Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

a) W pełnym / na cały etat 

b) W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 

c) W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat 

d) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 

12. Jak Pan(i) ocenia swoje wynagrodzenie w tamtym czasie w stosunku do rodzaju 

wykonywanej pracy? 

Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „wynagrodzenie było za niskie 

w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza, że "wynagrodzenie było adekwatne 

do wykonywanej pracy”. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

13. Czy nastąpiły jakieś inne zmiany w Pana/Pani sytuacji zawodowej na skutek udziału w 

projekcie? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 

a) Tak, zaszły zmiany pozytywne 

b) Nie nastąpiły zmiany 

c) Tak, zaszły zmiany niekorzystne (jakie?) … 

d) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 13 wskazali 

odpowiedź „a”. 

14. Jakie inne pozytywne zmiany nastąpiły w Pana/Pani sytuacji zawodowej na skutek udziału 

w projekcie? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 

a) Spadło zagrożenie, że stanowisko mojej pracy zostanie zlikwidowane 

b) Cieszę się większym poważaniem ze strony pracodawcy 

c) Cieszę się większym poważaniem ze strony współpracowników 

d) Sprawniej radzę sobie z wykonywaniem zadań służbowych 

e) Inne (jakie?) … 

15. Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 10 najwyższą, jak 

ogółem ocenia Pan(i) jakość uzyskanego wsparcia. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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16. Proszę ocenić, w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 10 najwyższą, w jakim 

stopniu efekty wsparcia były zgodne z Pana/Pani potrzebami. Proszę wskazać jedną 

odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „doradztwo”. 

17. Czego dotyczyło doradztwo, z którego skorzystał(a) Pan(i) w trakcie projektu?35 (pytanie 

otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „doskonalenie zawodowe”. 

18. W jakim zakresie doskonalił(a) się Pan(i) zawodowo w ramach projektu? (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „przygotowanie zawodowe dorosłych”. 

19. Jaki zakres obejmowało przygotowanie zawodowe dorosłych, z którego skorzystał(a) Pan(i) 

w trakcie projektu? (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „staż/praktyka”. 

20. W jakiej branży pracował(a) Pan(i) w ramach stażu/praktyki 

zorganizowanego/zorganizowanej w ramach projektu? (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „studia/kształcenie podyplomowe”. 

21. Jaką tematykę miały/miało studia/kształcenie podyplomowe, w których/którym 

uczestniczył(a) Pan(i) w ramach projektu? (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „szkolenie/kurs”. 

                                                      
35 Ankieterom zostanie przekazana lista, zawierająca typy doradztwa, szkoleń, studiów podyplomowych itp., z 
których mogli skorzystać uczestnicy projektów. 



 

170 | S t r o n a  
 

22. Jaką tematyką miał/o szkolenie/kurs, w którym uczestniczył(a) Pan(i) w ramach projektu? 

(pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 

wsparcia „usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa”. 

23. Czego dotyczyła usługa rozwojowa (usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych), z której skorzystał(a) Pan(i)w ramach 

projektu? (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

24. Czy w trakcie trwania projektu skorzystał(a) Pan(i) ze wsparcia towarzyszącego, czyli 

takiego, które ułatwia skorzystanie z głównej formy wsparcia (np. zwrot kosztów 

związanych z udziałem projekcie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem). Proszę wskazać 

jedną odpowiedź. 

a) Tak 

b) Nie – przejść do pytania 27 

c) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi – przejść do pyt. 27 

25. Czego dotyczyło wsparcie towarzyszące, z którego skorzystał(a) Pan(i) w trakcie projektu? 

(pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

26. Jak Pan(i) ocenia wsparcie towarzyszące, które otrzymał(a) Pan(i) w trakcie projektu? 

Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza że było zdecydowanie niewystarczające, 

a 10 oznacza, że zdecydowanie wystarczające. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

27.  Jakie, Pana/Pani zdaniem, działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć jakość wsparcia 

dla osób pracujących? (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

To były już wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas! 
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