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PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU



PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU

Termin realizacji badania: 
25 października 2016 –

31 stycznia 2017

Tytuł: 
Ewaluacja ex-ante wsparcia 

kształcenia osób dorosłych 
w formie pozaszkolnych form 

kształcenia zawodowego Zamawiający:
Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego

Wykonawca:
Konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. 
oraz 0,5 Sigma



 Diagnoza potrzeb w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz możliwych form ich

zaspokojenia w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy

kształcenia zawodowego, obejmująca:

 Określenie kompletnego katalogu kwalifikacji nadawanych poza

systemem oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych

i samorządów zawodowych

 Określenie otwartego katalogu kwalifikacji rynkowych w układzie

wojewódzkim, które są walidowane, certyfikowane, rozpoznawalne

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

środowisku, sektorze lub branży, z uwzględnieniem podziału na: branże

(w tym RIS3), kwalifikacje ponadzawodowe (możliwe do wykorzystania

w wielu branżach) oraz grupę docelową Działania 9.5.

 Określenie możliwych schematów wdrażania interwencji wraz z analizą ich

mocnych i słabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego.

CELE BADAWCZE



SZCZEGÓŁOWY OPIS KONCEPCJI BADANIA



TDI z pracodawcami 

(n=38)

próba reprezentatywna 
(n=600) 

CAWI (n=700)

CATI

z pracodawcami

Analiza danych/statystyk 

publicznych

Analiza rynku

MODUŁ I. REKONSTRUKCJA TEORII INTERWENCJI

MODUŁ II. DIAGNOZA

Analiza 

jakościowa 

i modele

Wywiady przeprowadzone 

z pracownikami 

IZ RPO WP 2014-2020

i IP WUP (n=4)

Analiza 

dokumentów

duże przedsiębiorstwa 
(n=40)

RIS3 (n=60)  



Warsztat implementacyjny

MODUŁ III. INTERPRETACJE I OCENA WYNIKÓW

MODUŁ IV. REKOMENDACJE I SPOSÓB ICH WDROŻENIA

IDI 

z interesariuszami 

interwencji (n=28)

Benchmarking



WYNIKI BADANIA



DIAGNOZA POTRZEB PRACODAWCÓW 
W ZAKRESIE KWALIFIKACJI



CECHY DOBREGO PRACOWNIKA

24%
dotychczasowe 
doświadczenie 

zawodowe

37%
odpowiednie 
kwalifikacje 
zawodowe

Która z cech zatrudnianego pracownika jest dla

Państwa najważniejsza w momencie podejmowania

decyzji o jego zatrudnieniu? (n=465)

Niezależnie od branży, postrzeganie dobrego pracownika skupia się 
przede wszystkim wokół jego cech osobowości. 

Znaczna część respondentów zwracała również uwagę na 

doświadczenie i kwalifikacje wymagane w danym zawodzie.



PLANY ZATRUDNIENIOWE NA 2017 R. 

29% 
pracodawców planuje 

nabór nowych pracowników 
do firmy na następujące 

stanowiska

 31% specjalista

 20% technik i inny średni 

personel 

 17% robotnik przemysłowy 

i rzemieślnik

 16% operator, monter 

maszyn, urządzeń

48%

37%

23%

22%

19%

9%

3%

0,9%

pozostałe

prawno-administracyjne,
finansowo-księgowe

komputerowe, programistyczne

budowlane, inżynieryjne,
obsługa maszyn

sprzedaż, kompetencje miękkie
doradztwo, zarządzanie

estetyczne, medyczne,
ratownicze

energetyka, elektryka

transportowe

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Proszę zaznaczyć, kwalifikacje z której grupy są

potrzebne do wykonywania pracy w Państwa branży.

CAWI, (n=700)



PROBLEMY PODKARPACKIEGO RYNKU PRACY

pracodawców zdarzyła się 
sytuacja, w której pomimo 

prowadzonej rekrutacji, 
stanowisko pozostawało 
nieobsadzone dłużej niż 

1-miesiąc*

28% 

41% 

40% 

z powodu 
niespełniania 

oczekiwań

z powodu braku 
odpowiedzi na 

ofertę pracy

Dlatego, że:

 46% nie posiadały 

odpowiednich umiejętności

 38% nie posiadały wymaganych 

kwalifikacji, uprawnień

 34% nie miały odpowiedniego 

doświadczenia

*CATI, n=700 



ZAPOTRZEBOWANIE NA POZASZKOLNE 
FORMY KSZTAŁCENIA

58,1 % 
pracodawców 
planuje w ciągu 

najbliższych 6 m-cy
wysłać swoich 

pracowników na 
szkolenia lub kursy 

zawodowe, 
branżowe

30,0%

21,7%

15,8%

12,0%

9,8%

8,9%

4,2%

4,1%

4,0%

3,8%

3,5%

1,4%

13,4%

Edukacja

Kwestie finansowo-księgowe

Kwestie prawne

Ochrona zdrowia i urody, opieka

Montaż i obsługa maszyn / budowlane

Sprzedaż i handel

Gastronomia i branża spożywcza

Kompetencje miękkie

Obsługa programów komputerowych

Energetyka/elektronika

Spawalnictwo, lakiernictwo

Turystyka/kultura

Inne

0,0% 20,0% 40,0%

Jakiego tematu będzie dotyczyć to doskonalenie? (CATI, n=321)



1. W województwach działa średnio 600 podmiotów szkoleniowych

 na podkarpaciu liczbę szacuje się na 473 podmioty.

2. W skali roku w województwach średnio 145 000 osób zdobywa lub podnosi

swoje kwalifikacje

 na podkarpaciu szacuje się, ze jest to około 110 000 osób;

 stanowi to 8,2% populacji dorosłych.

3. Wiadomo że średni koszt kursu zawodowego na Podkarpaciu to 1014 zł

 jeżeli każda ze szkolących się w skali roku osób poniosła takie średnie koszty

doskonalenia, to wielkość rynku w skali roku można szacować na

111 540 000 zł.

WIELKOŚĆ RYNKU SZKOLENIOWEGO



KWALIFIKACJI UREGULOWANYCH

Niedostępne są wyłącznie te 
wymagające infrastruktury lub 
obiektów, których nie ma na 
terenie województwa

Większość z nich to 
uprawnienia do wykonywania 
określonego zawodu: murarzy, 
cieśli, fryzjerów etc.

Znaczną grupę stanowią też 
kwalifikacje dotyczące 
energetyki i obsługi maszyn 
i instalacji

16

DOSTĘPNE KWALIFIKACJE

155 254

KWALIFIKACJI RYNKOWYCH

Dominują kwalifikacje z zakresu 
prawa i podatków

Występują także takie 
kwalifikacje, których nie można 
uzyskać w instytucjach 
publicznych np. audyt i 
kontrola lub kwalifikacje 
programistyczne



Rejony o bardzo niskiej dostępności 

transportowej.

Najniższy wskaźnik efektywności sieci 
transportowej wśród województw 
Polski Wschodniej (najgorsza sytuacja 
w powiecie leskim, bieszczadzkim 
oraz lubaczowskim)

Wpływ na niski dostęp mieszkańców 
niektórych podregionów 
województwa do określonych 
kwalifikacji. Szkolenia oferowane są 
w głównych miastach województwa: 
w Rzeszowie, Przemyślu, Tarnobrzegu 

czy Jaśle i Krośnie.

W przypadku szkoleń uregulowanych 

koszt szkolenia, walidacji i certyfikacji 
nie jest wysoki - mocą rozporządzeń 
nie może on przekroczyć określnego 
poziomu (np. procentu średniego 
wynagrodzenia w kraju).

Wyjątek stanowią szkolenia 
wysokospecjalistyczne, a przez to 
kosztochłonne - koszt nabycia 
kwalifikacji może przekraczać nie 
tylko możliwości osób zarabiających 
średnią krajową pensję, a do tych 
zaliczają się w znacznej mierze osoby 
po 50 roku życia, czy posiadające 
niskie kwalifikacje.

DOSTĘPNOŚĆ KOSZTOWA

DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA



SCHEMAT WDRAŻANIA INTERWENCJI



MODEL REKOMENDOWANY

MODEL PODAŻOWY

 wsparcia punktowe (w reakcji na 

deficyty modelu popytowego)

 wsparcie dedykowane (odbiorcy 

mający utrudniony dostęp do usług 

wdrażanych w modelu popytowym) 

MODEL POPYTOWY

 tryb ciągły (cały okres wdrażania)

 wsparcie masowe (grupy docelowe: 

wszyscy uprawnieni)

MODEL MIESZANY
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Kiedy? W jaki sposób?Dla kogo?

PUNKTOWO –
w sytuacji, gdy 

zidentyfikowane zostaną 
problemy w dostępie do 

usług dostarczanych w 
modelu popytowym lub gdy 

w ramach modelu 
popytowego nie będą 

dostarczane usługi istotne 
z punktu widzenia realizacji 
celów RPO WP 2014-2020 

DEDYKOWANE GRUPY 
ODBIORCÓW – grupy 

mające utrudniony dostęp 
do usług dostępnych w 

ramach modelu 
popytowego oraz grup 

docelowych, specyficznych 
dla wsparcia realizowanego 

w odpowiedzi na 
zidentyfikowane braki 

w ofercie PSF.

KONKURSY AD-HOC –
schemat wdrażania 

powinien być zbliżony do 
stosowanego w poprzednich 

okresach programowania. 
Konkursy powinny być 
jednak organizowane 

wyłącznie w odpowiedzi na 
konkretną potrzebę. 



SCHEMAT ZDECENTRALIZOWANY

 Operator pełni rolę Beneficjenta – większa odpowiedzialność za

osiąganie wartości wskaźników,

 Łatwiejsza kontrola procedury zawierania umów z odbiorami

wsparcia (zwrot dofinansowania w przypadku akceptacji

wydatków niekwalifikowanych)

 Możliwość wielokrotnego uwzględniania uczestników (w przypadku

funkcjonowania kilku operatorów)



BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 Opracowany i zweryfikowany

standard informacji

 Weryfikacja potencjału instytucji

szkoleniowych

 Koszty obsługi i administrowanie

po stronie administratora (PARP)

 Zakres funkcjonalności

dostosowany do obsługi modelu

popytowego

 Otwarty charakter: bieżąca

rejestracja instytucji

szkoleniowych i aktualizacja

oferty usług

ZALETY WADY

 Niekompletność: brak niektórych

instytucji szkoleniowych

świadczących wysokiej jakości

usługi (w tym rozpoznawane

i uznawane kwalifikacje)

 „Martwe usługi” (oferowane

wyłącznie na zlecenie grup):

chaos informacyjny

 Brak wyodrębnienia usług

przygotowujących do uzyskania

kwalifikacji



OBSŁUGA UCZESTNIKÓW

 Bieżąca kontrola nad procesem

rekrutacji (weryfikacja, czy

rejestrowane są osoby

uprawnione; szybka identyfikacja

zagrożeń dla realizacji zasady

równości szans oraz uczestnictwa

grup priorytetowych)

 Bieżąca kontrola nad postępami

wdrażania i poprawnością

wydatkowania

 Prestiż instytucji – potencjalnie

większa skłonność do

uczestnictwa w Programie

IP WUP

 Wyraźnie większa efektywność –

możliwość obsługi znacznie

większej liczby uczestników w

tym samym czasie

 Mniej odczuwalne obciążenia

formalne po stronie uczestników

(np. mniejsza odległość od

miejsca zamieszkania)

OPERATORZY



KRYTERIA WYBORU OPERATORÓW

POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY

 Doświadczenie związane z kontraktowaniem (podpisywaniem) oraz

rozliczaniem umów o dofinansowanie w ramach programów

finansowanych ze środków europejskich, w tym projektów o charakterze

szkoleniowym.

 Potencjał kadrowy (dysponowanie zespołem osób posiadających

doświadczenie w obsłudze finansowej projektów o charakterze

szkoleniowym).

DOSTĘPNOŚĆ

 Dysponowanie zapleczem techniczno-lokalowym.

 Wymagane godziny pracy.



PODEJŚCIE REFUNDACYJNE

Osoba zainteresowana 
kształceniem zgłasza 

się do operatora

Operator rejestruje 
uczestnika, z którym 
podpisuje umowę 
dofinansowania

Uczestnik wybiera 
usługę i pokrywa jej 

koszt ze środków 
własnych

Usługa zostaje 
zrealizowana

Uczestnik przekazuje 
fakturę do operatora

Operator refunduje 
koszty usługi do 

wysokości wkładu 
własnego



DZIĘKUJEMY
Magdalena Makurat
tel.: +48 533 363 570

e-mail: m.makurat@danae.com.pl

Maciej Szałaj

tel. +48 533 363 581

e-mail: maciej.szalaj@danae.com.pl

Mateusz Zych

tel.: +48 502 213 726 
e-mail:  mateusz.zych@05sigma.com
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