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1. Wykaz skrótów 

Tabela 1. Wykaz skrótów 
Skrót Objaśnienie 

BUR Baza Usług Rozwojowych 

CATI Computer-Assisted Telephone Interview – z j. ang. wywiad telefoniczny 

wspomagany komputerowo 

CAWI Computer-Assisted Web Interview – z j. ang. ankieta internetowa 

Działanie 7.3 Działanie 7.2 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

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 
EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ISCED The International Standard Classification of Education – z j. ang. 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji 

IZ Instytucja Zarządzająca 

KE Komisja Europejska 

OP Oś Priorytetowa 
OP 7 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 
OP 8 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 
OP 9 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji I Kompetencji w Regionie 
PI Priorytet Inwestycyjny 

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

2014-2020 

SL2014 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego – system 

wspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach 

Funduszy Europejskich 2014-2020 
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Skrót Objaśnienie 

SzOOP RPO 

WP2014-2020 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne 

UE Unia Europejska 

WE Wspólnota Europejska 

Wytyczne Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

Załącznik nr 6 do 

Wytycznych 

Załącznik nr 6 do Wytycznych - Sposób pomiaru wskaźników rezultatu 
długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie 
ewaluacyjne, 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Streszczenie 

Metodologia badania (s. 19-21) 

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 ewaluacyjne przedstawiona 

została metodologia obliczenia wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Niniejszy raport przedstawia wyniki 

drugiego pomiaru ww. wskaźnika (zgodnie z załącznikiem 6 do Wytycznych jest to III pomiar) 

– połączony I i II pomiar wskaźnika został zrealizowany na przełomie 2018 i 2019 roku1. 

Badania ankietowe przeprowadzone zostało techniką CAWI wspomaganą 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 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. Pomiar wskaźnika objął następujące 

priorytety inwestycyjne (PI): 

 VII. Regionalny rynek pracy – PI 8iii (Działanie 7.3), PI 8iv (Działanie 7.4), 8v (Działanie 

7.5), 8vi (Działanie 7.6);  

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

(Działanie 8.5, 8.6);  

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

9.3), 10iv (Działanie 9.4, 9.5).  

Ze względu na potrzebę zrealizowania badania ankietowego przy uwzględnieniu wielu 

niezależnych podprób (szczegółowa metodyka badania przedstawiona została w załączniku 

do niniejszego dokumentu), ostateczna liczba zrealizowanych ankiet znacznie przekroczyła 

zakładane pierwotnie minimum metodologiczne. Z tego względu, zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-20202 wyniki badania zostały przeważone3, co pozwoliło 

wyrównać proporcje wewnątrz próby badawczej do rzeczywistych proporcji populacji.  

                                                      
1 Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób 
znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – pierwszy pomiar, 
Link.  
2 Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest 
badanie ewaluacyjne. 
3 Do procedury ważenia wyników wykorzystano program SPSS. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV_oCs9Jf1AhWGuosKHZIuDMUQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Frpo.podkarpackie.pl%2Fimages%2Fewaluacja%2Fbadania_ewaluacyjne%2F4-wskazniki%2FEwaluacja_na_potrzeby_oszacowania_wartosci_wskaznika.pdf&usg=AOvVaw3Mm7oozxs2ufsmbizw7AXJ
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Wskaźnik rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” (s. 22-27) 

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

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 7,92%. Najwyższa wartość wskaźnika 

brutto przypadła na PI 8iii (Działanie 7.3), w ramach którego odnotowano aż 28,57%. 

Na stosunkowo niski poziom ww. wskaźnika wpływa szereg elementów, w tym: 

 Znaczny udział uczestników projektów przypadł na osoby, które już przed 

rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowały się w stosunkowo korzystnej sytuacji 

na rynku pracy (np. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu), stąd też 

udział w projekcie nie mógł przyczynić się do znacznej poprawy w tym zakresie. 

Ponad 80% uczestników było regularnym pracownikiem, a niemal 9% prowadziło 

własną działalność gospodarczą. Co więcej ponad 1% uczestników prowadziło własne 

gospodarstwo rolne. Tym samym, niepewne zatrudnienie (praca dorywcza, płatny 

staż/praktyka oraz pomaganie w rodzinnej działalności gospodarczej lub 

gospodarstwie rolnym) dotyczyło zaledwie niecałych 3% ogółu uczestników; 

 Metodologia założona w Załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przy 

obliczaniu wartości wskaźnika brutto nie uwzględnia wzrostu oceny otrzymywanego 

wynagrodzenia, które stanowi najczęstszy efekt podwyższenia kompetencji; 

 Nie każde Działanie realizowane w ramach badanych PI ukierunkowane były stricte 

na poprawę sytuacji na rynku pracy (aspekt ten stanowił efekt dodatkowy 

realizowanych działań) – dotyczy to w szczególności 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); 

 Na sytuację zawodową i ekonomiczną ludności w znacznym stopniu wpłynęła 

pandemia COVID-19 (i związane z nią negatywne skutki wprowadzonych obostrzeń). 

Badaniem objęto obecnie uczestników wsparcia, którzy zakończyli udział w 

projektach w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2020.Tym samym, zjawisko to mogło 

mieć wpływ na sytuację części z respondentów. 

 

Wartość netto wskaźnika uwzględnia 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”, oprócz odpowiedzi 

uwzględnianych podczas obliczania wartość brutto wskaźnika (czynniki obiektywne), wzięto 

także pod uwagę odpowiedzi udzielane na pytanie dotyczące tego, w jakim stopniu udział 

w projekcie przyczynił się do zmiany (ocena subiektywna). Ze względu na metodologię 

wyliczenia ww. wskaźnika, jego wartość ogółem jest znacznie niższa (3,76%) niż poprzednio 
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wskazany wskaźnik brutto. Zjawisko to wynika w głównej mierze z metodologii wyliczania 

tejże wartości. 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 odnoszące się do oceny wpływu wsparcia postawione zostało 

wyłącznie osobom, które 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie zmieniły pracę lub 

stanowisko. Znacznie ograniczyło to tym samym liczbę respondentów, których opinie zostały 

uwzględnione w obliczeniach (jednocześnie, jeśli sytuacja danego uczestnika poprawiła się i 

respondent potwierdził, że był to rezultat udzielonego wsparcia, lecz jednocześnie nie 

zmienił on pracy lub stanowiska, jego odpowiedzi nie brały udziału w wyliczaniu tego 

wskaźnika). 

Struktura zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach po opuszczeniu 

Programu (s. 28-42, 86-110) 

Ze względu na wysoką stabilność zatrudnienia uczestników projektów (w tym głównie 

nauczycieli) jedynie 2,60% uczestników projektów wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy w 

zakresie stabilności zatrudnienia poprawiła się. Ponownie (jak w przypadku wskaźnika 

brutto), najwyższy udział (28,57%) przypadł na PI 8iii (Działanie 7.3), należy jednak wskazać, 

że zarówno próba, jak i populacja tej grupy były niewielkie (badanie przeprowadzone zostało 

na pełnej próbie, tj. 7 osób). 

Odsetek osób, które przeszły z niepełnego do pełnego zatrudnienia wyniósł z kolei 0,70%. 

Najbardziej pozytywną sytuację w tym aspekcie odnotowano wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 9i (5,81%). Celem projektów realizowanych w tym zakresie jest 

aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowana 

poprzez kompleksowe wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Tym samym, ze 

względu na charakter grupy docelowej wsparcia i prowadzone działania projektowe, w tym 

przypadku występowało stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo wypracowania 

pozytywnej zmiany w sytuacji tychże osób na rynku pracy. 

Wystąpienie awansu w pracy zidentyfikowano u 1,76% badanych, a zmianę pracy na inną, 

wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością zidentyfikowano z kolei u 3,79% uczestników projektów. 

Stosunkowo wysoki odsetek badanych przypadł z kolei na osoby, u których wzrosła ocena 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy (aż 22,17%), przy czym 

podkreślić należy, że ocena ta ma charakter subiektywny. Warto zauważyć, że wynik ten jest 

o ponad 3 p.p. wyższy względem odnotowanego podczas poprzedniego pomiaru (przełom lat 

2018/2019). 

Zjawisko zmniejszenia zagrożenia likwidacją stanowiska pracy przypadło na 3,40% 

uczestników, wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników potwierdziło 
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ponad 11% badanych a sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych 

ponad 15%. 

Zjawisko braku zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach po opuszczeniu 

Programu odnotowano ogółem u 32,51% respondentów. Stosunkowo wysokie wartości tego 

wskaźnika przypadły na działania, które nie odnosiły się bezpośrednio do podnoszenia 

kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia (brak zmian w sytuacji na rynku pracy związany był często 

z posiadaniem stabilnego zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projektach). Z 

kolei zmiany negatywne odnotowano u niewielkiego odsetka uczestników projektów 

(3,64%).  

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

pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (s. 43-53, 109-110) 

W ramach badania zidentyfikowane zostały formy 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 w projekcie. Na pierwszej pozycji 

znalazły się szkolenia/kursy, które odpowiadają za poprawę sytuacji na rynku pracy ponad 

połowy zidentyfikowanych przypadków. W ramach ww. formy wsparcia oferowano m.in. 

kursy językowe, zawodowe czy też z zakresu wykorzystania TIK. Tym samym projekty 

realizowane w tym zakresie pozwalały na zdobycie i poszerzenie swojej wiedzy, czy też na 

zdobycie kompetencji i kwalifikacji, często potwierdzanych odpowiednim certyfikatem. Na 

drugiej pozycji w poniższym zestawieniu znalazły się usługi rozwojowe dla pracowników 

przedsiębiorstw (11,56%). Usługi te oferowane były w ramach Działania 7.5 względem mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw poprzez BUR (Bazę Usług Rozwojowych). Na trzeciej 

pozycji uplasowała się z kolei opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad 

dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną (8,11%). Tego rodzaju wsparcie wpływa bezpośrednio 

na zwiększenie elastyczności pracowników względem możliwości świadczenia pracy w 

regularnych godzinach, co przekłada się na możliwość rozwoju zawodowego. 

Wnioski i rekomendacje (s. 54-58) 

Najczęstszą identyfikowaną w badaniu pozytywną zmianą okazała się być ocena wysokości 

wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy. W tym zakresie odnotowano wzrost 

tejże oceny u ponad 22% uczestników projektów. Jak wskazano powyżej, ocena ta nie jest 

jednak uwzględniana przy obliczaniu wskaźnika brutto, co jednak w pewnym stopniu zostać 

ma poprawione w okresie programowania 2021-2027, gdzie zakłada się m.in. ujęcie w 

obliczeniach podwyższenia wynagrodzenia powyżej rocznej stopy inflacji płac w kraju, 6 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie EFS+. Z jednej strony więc uwzględniony 

zostanie tzw. „efekt finansowy”, a z drugiej uniknie się zagrożenia przekłamania uzyskanego 

wyniku ze względu na dotychczasowy subiektywny charakter oceny stawianej przez 

respondenta w tym zakresie. 
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Jak więc wskazano, metodologia obliczania wskaźnika w ramach perspektywy 2021-2027 

zostanie uzupełniona o pewne elementy, mogące mieć pozytywny wpływ na jego trafność 

względem rzeczywistego wpływu wsparcia na sytuację zawodową uczestników. Niemniej, 

pewne elementy w dalszym ciągu nie zostaną uwzględnione w ramach ww. metodologii, stąd 

też warto zadbać, aby podczas przyszłych pomiarów prócz obliczenia wskaźnika brutto, 

wyszczególnić (w celach poznawczych) dodatkowy pomiar uwzględniający również inne 

formy poprawy sytuacji, w tym wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników 

oraz zmianę zakresu obowiązków. Ponadto rekomenduje się uzupełnienie przyszłych 

pomiarów o analizę uzupełniającą, uwzględniającą: 

• pominięcie w badaniu tych grup zawodowych, których sytuacja zawodowa jest 

stabilna, a ścieżka zawodowa jest niezależna od udziału w projektach (np. nauczyciele); 

• pominięcie w badaniu tych form wsparcia, których celem nie jest wsparcie 

mieszkańców w zakresie poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
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3. Summary 

Methodology of the research (pp. 19-21) 

Annex 6 to the Guidelines for monitoring physical progress in the implementation of 

operational programmes for 2014-2020 - Method of measuring ESF long-term result 

indicators, for which an evaluation study constitutes the source, presents the methodology 

for measuring the indicator concerning the Number of people in a better situation on the 

labour market within six months after completing the participation in the programme. This 

report presents results of the second measurement of the indicator (according to Annex 6 to 

the Guidelines, the 3rd measurement) - the combined first and second measurement of the 

indicator was conducted in 2018 and 20194. 

The survey was conducted adopting CAWI assisted by CATI method with participants of the 

2014-2020 ROP PV projects implemented under IP co-financed from the ESF, employed at 

the time of benefitting from the support, who ended their participation in the project from 

01.07.2018 to 31.12.2020. Measurement of the indicator concerned following investment 

priorities (IP): 

 VII. Regional labour market – IP 8iii (Measure 7.3), 8iv (Measure 7.4), 8v (Measure 

7.5), 8vi (Measure 7.6);  

 VIII. Social integration – IP 9i (Measure 8.1, 8.2), 9iv (Measure 8.3, 8.4), 9v (Measure 

8.5, 8.6);  

 IX. Quality of education and competences in the region – IP 10i (Measure 9.1, 9.2), 

10iii (Measure 9.3), 10iv (Measure 9.4, 9.5).  

Given the necessity to conduct survey including numerous independent sub-samples 

(detailed survey methodology is presented in the annex to this document), the final number 

of completed surveys significantly exceeded the originally assumed methodological 

minimum number. For this reason, in accordance with the provisions of the Guidelines for 

monitoring physical progress in the implementation of operational programmes for 2014-

20205, the results of the study were weighed6, resulting in the possibility to equalize the 

proportions within the research sample to the actual proportions of the population. 

                                                      
4 Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób 
znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – pierwszy pomiar, 
Link. 
5 Annex 6 Method of measuring ESF long-term result indicators, for which an evaluation study constitutes the 
source. 
6 The SPSS programme was used for the procedure of weighing the results. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV_oCs9Jf1AhWGuosKHZIuDMUQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Frpo.podkarpackie.pl%2Fimages%2Fewaluacja%2Fbadania_ewaluacyjne%2F4-wskazniki%2FEwaluacja_na_potrzeby_oszacowania_wartosci_wskaznika.pdf&usg=AOvVaw3Mm7oozxs2ufsmbizw7AXJ
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Long-term result indicator “Number of people in a better situation on the labour market 

within six months after completing the participation in the programme” (pp. 22-27) 

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

market within six months after completing the participation in the programme" amounted 

to 7.92%. The highest gross value of the indicator, 28,57%, was recorded on IP 8iii (Measure 

7.3). 

The relatively low level of the abovementioned indicator is the result of a number of 

elements, including: 

 A significant share of project participants constituted people who were in a relatively 

stable situation on the labour market before participating in the project (e.g. 

teachers and practical vocational training instructors), therefore participation in the 

project could not contribute to a significant improvement in this regard. Over 80% of 

the participants were regular employees, and almost 9% ran their own business. 

Moreover, over 1% of participants ran their own farm. Thus, precarious employment 

(casual work, paid internship / apprenticeship and helping in family business or farm 

activities) concerned only less than 3% of all participants; 

 The methodology from the Annex 6 to the Guidelines for monitoring physical 

progress in the implementation of operational programmes for 2014-2020, does not 

take into consideration the increase in the assessment of the remuneration (the most 

common effect of increasing competences) when calculating the gross value of the 

indicator; 

 Not every Measure implemented under analysed PI was aimed directly at improving 

the situation on the labour market (this aspect was merely an additional effect of 

implemented measures) - applying in particular to Measures: 7.6 (Preventive and 

health programmes in the region), 8.3 (Increasing access to social services and 

health), 8.4 (Improving access to family support services and foster care) 9.1 

(Development of pre-school education), 9.2 (Improving the quality of general 

education) and 9.4 (Improving the quality of vocational education). 

 The professional and economic situation of the population was significantly affected 

by the COVID-19 pandemic (and the negative effects of introduced restrictions). The 

research currently covers support participants who completed their participation in 

projects in the period from 01/07/2018 to 31/12/2020. Thus, this phenomenon could 

have had an impact on the situation of some of the respondents 

The net value of the indicator includes the subjective assessment of the impact of the 

support. Therefore, in order to measure the net value of the indicator "Number of people in 

a better situation on the labour market within six months after completing the participation 

in the programme", in addition to answers included when calculating the gross value of the 
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indicator (objective factors), the measurement included also answers to the question 

concerning the extent to which participation in the project contributed to the change 

(subjective assessment). Due to the methodology of measuring the indicator, its total value 

is considerably lower (3.76%) than the previously indicated gross value. In accordance with 

Annex 6 to the Guidelines for monitoring physical progress in the implementation of 

operational programmes for 2014-2020 - Method of measuring ESF long-term result 

indicators, for which an evaluation study constitutes the source, the question concerning the 

assessment of the support impact was asked only to persons who changed their job or 

position within 6 months after completing their participation in the project. The result is the 

significantly limited number of respondents whose opinions were included in the 

measurement (moreover, if the situation of a given participant improved and the 

respondent confirmed that it was the result of the support, but at the same time they did 

not change the job or position, such answers were not included in the measurement of the 

indicator). 

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

completing their participation in the Programme (pp. 28-42, 86-110) 

Due to the high stability of employment ((including mainly teachers)  only 2,60% of project 

participants indicated that their situation on the labour market improved in terms of 

employment stability. Similarily to the gross value of the indicator, the highest value 

(28,57%) was recorded in IP 8iii (Measure 7.3), however, it should be noted that both the 

sample and the population of this group were inconsiderable (the study was conducted on a 

full sample, i.e. 7 people). 

The percentage share of people who changed their situation from underemployment to full 

employment amounted to 0,70%. The most positive situation in this aspect was recorded 

among participants of projects implemented under PI 9i (5,81%). The objective of projects 

implemented in this area is the active integration of people at risk of poverty or social 

exclusion, implemented through comprehensive social and professional support. Thus, due 

to the nature of the target support group and the project activities, in this case there was a 

relatively high probability of a positive change in the situation of these people on the labor 

market. 

1,76% of project participants indicated the occurrence of a promotion at work, whereas 

3,79%  indicated a change to another job, requiring higher competences/skills/qualifications 

and associated with more considerable responsibility. 

A relatively high percentage of respondents concerned an increased assessment of the 

amount of remuneration in relation to work (22,17%), although it should be emphasized that 

such evaluation is subjective. This result is over 3 percentage points higher than that value 

recorded in the previous measurement (in 2018/2019). 
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3,40% of participants reported a reduced risk of liquidation of the workplace, the increase in 

respect among employers and co-workers was confirmed by over 11% of respondents, and 

more efficient coping with the performance of official tasks - by over 15% of participants. 

The lack of occurring changes in the situation of project participants within 6 months after 

completing the participation in the Programme was indicated by a total of 32,51% of 

respondents. Relatively high values of this indicator concerned measures that did not 

directly relate to improving qualifications and supporting employment (the lack of changes 

in the situation on the labour market was often associated with having a stable employment 

at the time of starting participation in projects). Negative changes were recorded in an 

inconsiderable percentage of project participants (3,64%). 

Forms of support with the most considerable impact on changing the participant's status 

on the labour market within six months after completing the participation in the 

Programme (pp. 43-53, 109-110) 

Conducted research identified forms of support with the most considerable impact on 

changing the status of participants on the labour market within six months after completing 

their participation in the Programme, compared to the situation at the start of participation 

in the project. Trainings/courses aimed at improving the situation on the labour market were 

the most commonly indicated (in more than half of the identified cases). Abovementioned 

forms of support included, inter alia, language, vocational and ICT courses. Therefore, the 

projects conducted in this area made it possible to acquire and expand their knowledge, or 

to acquire competences and qualifications, often confirmed by an appropriate certificate. 

Development services for enterprise employees (11,56%) were in the second position. These 

services were offered under Measure 7.5 for micro, small and medium-sized enterprises 

through BUR (Baza Usług Rozwojowych - Development Services Base). The third position was 

taken by childcare for children up to 3 years of age/reimbursement of costs of care for 

children up to 7 years of age or another dependent person (8,11%). This type of support 

directly increases the flexibility of employees with regard to the possibility of working at 

regular hours, which translates into the possibility of professional development. 

Conclusions and recommendations (pp. 54-58) 

Positive changes the most commonly identified in the study concerned the assessment of 

remuneration in relation to the workload, recorded for over 22% of project participants. 

However, this assessment is not included when calculating the gross ratio - such situation is 

planned to be improved in the next programming period in 2021-2027 with changes 

concerning, inter alia, the inclusion in calculations of a salary increase above the annual 

wage inflation rate in the country in 6 months after the end of participation in the ESF+ 

project. Such approach results in the inclusion of the so-called "Financial effect", and on the 

other hand, the risk of distorting the obtained result will be avoided due to the current 

subjective nature of the assessment of respondents. 
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As indicated, the methodology for calculating the indicator in the 2021-2027 perspective will 

be supplemented with certain elements that may have a positive impact on its accuracy in 

relation to the support's actual impact on the professional situation of participants. 

However, some elements will still not be included in the abovementioned methodology, 

therefore it is worth ensuring that during future measurements, in addition to calculating 

the gross indicator, an additional measurement includes also other forms of improving the 

situation, such as an increase in respect among employers and colleagues and a change in 

the scope of duties. Furthermore, it is recommended to supplement future measurements 

with complementary analysis, including: 

 omitting in the study those professional groups for which their professional situation 

is stable and for which professional path is independent of participation in projects 

(e.g. teachers); 

 omitting in the study those forms of support which are not aimed at supporting 

residents in improving their situation on the labour market. 
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4. Wprowadzenie 

Realizacja ewaluacji wynika z obowiązku przeprowadzenia badania dotyczącego pomiaru 

wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, to jest wskaźnika „Liczba osób znajdujących 

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

ten został wskazany w szeregu dokumentów strategicznych wyższego stopnia, w tym w 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-20207, Wytycznych Komisji Europejskiej dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności8, Wytycznych 

w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-20209, Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki 

spójności 2014-202010, a także zapisów art. 50 Rozporządzenia (WE) nr 1303/201311 (tzw. 

rozporządzenia ogólnego) oraz art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 1304/2013312. 

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 ewaluacyjne przedstawiona 

jest metodologia pomiaru ww. wskaźników, stanowiąca minimum metodologiczne wspólne 

dla każdego z programów operacyjnych, współfinansowanych z EFS (ww. załącznik do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 określa m.in. zakres badania, metody badawcze, sposób i 

moment pomiaru). Metodologia badania została opracowana zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

Wytycznych. 

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 sprawozdania końcowego dla KE raportowanego w 

2025 roku, o którym mowa w art. 50 ust 1 Rozporządzenia ogólnego. 

                                                      
7 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020, Warszawa 2020 r., str. 18   
8 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document. Sierpień 
2018 r., str. 48 
9 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, Warszawa, luty 2017 r., str. 8   
10 Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020, Warszawa, 15 czerwca 2021r., str. 50   
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 50, L 
347/368   
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 5, L 
347/476   
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Niniejsza ewaluacja przedstawia wyniki trzeciego pomiaru na reprezentatywnej próbie osób, 

w oparciu o populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu od 

1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
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5. Syntetyczny opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej 

metodyki badania 

5.1. Cel i zakres badania 

Celem głównym 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 przez 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.  

W ramach ewaluacji została wyliczona 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 osi priorytetowych 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 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. w 

przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w 

projekcie. Niniejsza ewaluacja stanowi drugi pomiar wskaźnika (zgodnie z załącznikiem 6 do 

Wytycznych jest to III pomiar) – połączony I i II pomiar wskaźnika został zrealizowany na 

przełomie 2018 i 2019 roku. 

Pomiar wskaźnika objął następujące priorytety inwestycyjne (PI): 

 VII. Regionalny rynek pracy – PI 8iii (Działanie 7.3), PI 8iv (Działanie 7.4), 8v (Działanie 

7.5), 8vi (Działanie 7.6);  

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

(Działanie 8.5, 8.6);  

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

9.3), 10iv (Działanie 9.4, 9.5).  

5.2. Metody badawcze 

W ramach ewaluacji zastosowano następujące metody badawcze: 
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Analiza danych zastanych 

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 załączniku 

10.5. Źródła informacji wykorzystywanych w badaniu. 

Badanie CAWI/CATI  

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przy pomocy techniki CAWI wspomaganej CATI 

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

W poniższej tabeli zaprezentowano liczebności poszczególnych warstw głównych w podziale 

na populację, zakładaną (na etapie raportu metodologicznego) próbę badawcza oraz 

ostatecznie zrealizowana próbę. 

Tabela 2 Populacja i struktura próby w podziale na PI i płeć 

PI 

Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

Kobiety  
Mężczyź

ni  
Suma  Kobiety  

Mężczyź

ni  
Suma  Kobiety  

Mężczyź
ni  

Suma  

8iii  4  3  7  1  1  2  4 3 7 

8iv  609 18  627 183 5 188 556 13 569 

8v  2 474 2 882 5 356  333 339 672 526 505 1 031 

8vi  11 589 563  12 152  372 228 600 411 229 640 

9i  68 23 91 20 7 27 62 16 78 

9iv  793 586 1 379 259 232 491 263 243 506 

9v  3 280 1 499 4 779 344 306 650 551 344 895 

10i  4 948  1 236  6 184 356 293 649 1 470 352 1822 

10iii  2 390  1 039  3 429  331 280 611 418 287 705 

10iv  2 890 11 951  14 841 339 372 711 623 1 319 1 942 

Suma  29 045  19 800 48 845 2 538 2 063 4 601 4 884 3 311 8 195 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Udało się osiągnąć zakładaną wielkość próby na poziomie wszystkich warstw. Ze względu na 

dążenie do osiągnięcia dodatkowych podwarstw (300 podprób dotyczących przełamań 

względem PI, płci, przedziału wiekowego i wykształcenie) ostatecznie osiągnięta wielkość 

próby badawczej znacznie przekroczyła pierwotnie zakładana (zrealizowano niemal 

dwukrotność minimalnej liczby ankiet) wyniki zostały przeważone zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-202013, co pozwoliło wyrównać proporcje wewnątrz próby 

badawczej do rzeczywistych proporcji populacji.  

Procedura ważenia polega na nadaniu obserwacjom różnych wag za pomocą symulowanej 

replikacji, tak aby odzwierciedlić rzeczywisty udział obserwacji w badanej populacji. W 

                                                      
13 Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych 
jest badanie ewaluacyjne. 
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niniejszym badaniu populację badaną podzielono na 300 kategorii, korzystając ze zmiennych: 

(i) Priorytet Inwestycyjny, (ii) płeć, (iii) wykształcenie oraz (iv) kategoria wiekowa. Następnie 

obliczono liczebność każdej kategorii w populacji oraz liczebność każdej kategorii w faktycznie 

zrealizowanej próbie. Wagi, adekwatne dla każdej kategorii (tj. w podziale na PI, płeć, wiek czy 

wykształcenie), uzyskano poprzez podzielenie liczebności populacji w danej kategorii przez 

liczebność faktycznie zrealizowanej próby w danej kategorii. Dzięki temu uzyskano wagę, czyli 

wartość, o którą należy przemnożyć liczbę osób w danej kategorii, tak aby reprezentowali oni 

rzeczywistą liczebność tej kategorii w populacji. Wartości wag dla każdej z kategorii zostały 

przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.  

Każdemu badanemu w próbie przypisano tym samym wagę, obliczoną dla jego kategorii. 

Dzięki temu wszelkie wartości odpowiedzi respondentów zostały zmodyfikowane adekwatnie 

do ich niedoboru, bądź nadmiaru w próbie. Należy podkreślić, że przyjęcie takiej procedury 

wyklucza możliwość zestawiania częstości liczbowych, dlatego w wynikach opisane zostały 

zestawienia procentowe, a wartości liczbowe przeliczone zostały wyłącznie w celach 

poglądowych – wartości liczbowe z poszczególnych zestawień nie będą się tym samym 

również ze sobą równać, tak jak i sumy z poszczególnych wierszy tabel (każda zmienna 

obliczana jest osobno poprzez procedurę ważenia i przeliczania poglądowej wartości 

liczbowej). 
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6. Opis wyników badania, ich analiza i interpretacja 

6.1. 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” 

W celu oszacowania przedmiotowego wskaźnika zastosowano definicję zawartą w Załączniku 

nr 6 do Wytycznych Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS14: Osoby 

pracujące, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu 6 miesięcy 

po opuszczeniu programu przeszły z niepewnego15 do stabilnego zatrudnienia lub z 

niepełnego16 do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagająca wyższych 

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub które 

awansowały w pracy. 

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

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” pozwala wskazać uczestników projektów, u 

których 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie widoczna jest poprawa sytuacji na 

rynku pracy. Wskaźnik brutto nie uwzględnia subiektywnej 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, 

uznano, że nastąpiła poprawa sytuacji zawodowej uczestnika programu, w przypadku, 

gdy spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków17: 

 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”; 

 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”; 

                                                      
14 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 
15 „Niepewne zatrudnienie” należy rozumieć jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę o pracę na czas 
określony”. 
16 „Niepełne zatrudnienie" należy rozumieć jako 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. 
17 Rozwinięcie zastosowanych skrótów znajduje się we wzorze kwestionariusza wywiadu, znajdującego się w 
załączniku 10.3 Narzędzia badawcze zastosowane w badaniu ewaluacyjnym. 
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 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”. 

Ze względu na potrzebę zrealizowania badania ankietowego przy uwzględnieniu wielu 

niezależnych podprób, ostateczna liczba zrealizowanych ankiet znacznie przekroczyła 

zakładane pierwotnie minimum metodologiczne. Z tego względu, zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-202018 wyniki badania zostały przeważone19, co pozwoliło 

wyrównać proporcje wewnątrz próby badawczej do rzeczywistych proporcji populacji.  

Ze względu na stosowane ważenie i obliczenia prowadzone osobno dla każdej zmiennej, 

wartości w zakresie liczby osób, których sytuacja uległa poprawie nie sumują się do wartości 

ogółem (co wynika z zaokrągleń do pełnej liczby osób, stosowane w ramach każdej z 

podwarstw). Tym samym, wskaźnik należy rozpatrywać głównie w ujęciu procentowym. 

Obliczenia dot. przełożenia tej wartości na liczbę osób (w podziale na poszczególne 

podwarstwy) traktować należy więc poglądowo. 

W rozdziale zaprezentowano główne wyniki badania – uszczegółowiona analiza znajduje się 

w załączniku 10.3. 

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

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 7,92% (przy czym zdecydowanie wyższy 

wskaźnik odnotowano wśród mężczyzn, wśród których osiągnął on poziom niemal 11,5%, w 

głównej mierze dzięki projektom realizowanym w ramach Działania 9.4 (poprawa jakości 

kształcenia zawodowego)). Najwyższa wartość wskaźnika brutto przypadła na PI 8iii 

(Działanie 7.3), w ramach którego odnotowano aż 28,57%. Uzyskane pozytywne rezultaty 

wynikają z charakteru wsparcia, bowiem w ww. Działaniu (Wsparcie Rozwoju 

Przedsiębiorczości) udzielano bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz udzielano pożyczek na uruchomienie 

działalności gospodarczej (przyznawanych na warunkach preferencyjnych). Zbliżony udział 

odnotowano w przypadku PI 9i (Działanie 8.1 oraz 8.2), tj. 18,63%. W przypadku tychże 

Działań realizowano projekty z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Tym samym, ze względu na charakter grupy docelowej wsparcia i 

prowadzone działania projektowe, w tym przypadku występowało stosunkowo wysokie 

prawdopodobieństwo wypracowania pozytywnej zmiany w sytuacji tychże osób na rynku 

pracy. Warto wskazać, że na potrzeby analizy wyodrębniono Działania wchodzące w skład PI 

                                                      
18 Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych 
jest badanie ewaluacyjne. 
19 Do procedury ważenia wyników wykorzystano program SPSS. 
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10iv, co pozwala zauważyć, że szczególnie wysoka wartość wskaźnika brutto przypadła na 

Działanie 9.5 (ponad 14%). Projekty w zakresie ww. Działania dotyczyły podnoszeniu 

kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Z kolei najniższą wartość wskaźnika 

brutto (2,33%) odnotowano w ramach PI 8vi (Działanie 7.6). Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że wsparcie w ramach ww. Działania polegało na uczestnictwie w jednodniowych 

spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz badaniach profilaktycznych. Tym samym, mimo 

istotnych efektów zdrowotnych, projekty te nie przekładają się w znacznym stopniu na 

poprawę sytuacji uczestników na rynku pracy. 

Ogólna wartość wskaźnika może zostać uznana za stosunkowo niską, wobec czego należy 

wskazać kilka elementów determinujących ww. wartość: 

 Znaczny udział uczestników projektów przypadł na osoby, które już przed 

rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowały się w stosunkowo korzystnej sytuacji 

na rynku pracy (np. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu), stąd też 

udział w projekcie nie mógł przyczynić się do znacznej poprawy w tym zakresie. 

Ponad 80% uczestników było regularnym pracownikiem, a niemal 9% prowadziło 

własną działalność gospodarczą. Co więcej ponad 1% uczestników prowadziło własne 

gospodarstwo rolne. Tym samym, niepewne zatrudnienie (praca dorywcza, płatny 

staż/praktyka oraz pomaganie w rodzinnej działalności gospodarczej lub 

gospodarstwie rolnym) dotyczyło zaledwie niecałych 3% ogółu uczestników; 

 Metodologia założona w Załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przy 

obliczaniu wartości wskaźnika brutto nie uwzględnia wzrostu oceny otrzymywanego 

wynagrodzenia, które stanowi najczęstszy efekt podwyższenia kompetencji; 

 Nie każde Działanie realizowane w ramach badanych PI ukierunkowane były stricte 

na poprawę sytuacji na rynku pracy (aspekt ten stanowił efekt dodatkowy 

realizowanych działań) – dotyczy to w szczególności 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); 

 Na sytuację zawodową i ekonomiczną ludności w znacznym stopniu wpłynęła 

pandemia COVID-19 (i związane z nią negatywne skutki wprowadzonych obostrzeń). 

Badaniem objęto obecnie uczestników wsparcia, którzy zakończyli udział w 

projektach w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2020.Tym samym, zjawisko to mogło 

mieć wpływ na sytuację części z respondentów. 
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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. 

Tabela 3. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg priorytetu 
inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 25,00% 1 33,33% 1 28,57% 2 

8iv (Działanie 7.4) 10,44% 58 5,56% 1 10,30% 59 

8v (Działanie 7.5) 6,88% 36 9,16% 46 8,11% 84 

8vi (Działanie 7.6) 2,42% 10 0,43% 1 2,33% 15 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 23,46% 15 4,35% 1 18,63% 15 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 5,29% 14 2,93% 7 4,29% 22 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 10,28% 57 5,15% 18 8,67% 78 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 3,94% 58 4,84% 17 4,12% 75 

10iii (Działanie 9.3) 8,88% 37 8,00% 23 8,61% 61 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 9,80% 61 14,74% 194 13,78% 268 

Działanie 9.4 6,77% 12 4,66% 7 5,88% 19 

Działanie 9.5 10,66% 48 15,14% 179 14,41% 234 

OGÓŁEM 5,51% 269 11,46% 379 7,92% 649 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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WARTOŚĆ NETTO WSKAŹNIKA „LICZBA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LEPSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, 

SZEŚĆ MIESIĘCY PO OPUSZCZENIU PROGRAMU” 

Wartość netto wskaźnika uwzględnia 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”, oprócz odpowiedzi 

uwzględnianych podczas obliczania wartość brutto wskaźnika (czynniki obiektywne), wzięto 

także pod uwagę 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 (pytanie nr 8 w kwestionariuszu ankiety) wskazał odpowiedzi 6, 7, 8, 9 lub 10 (na skali 

od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, zaś 10 najwyższą). 

Ze względu na metodologię wyliczenia ww. wskaźnika, jego wartość ogółem jest znacznie 

niższa (3,76%) niż poprzednio analizowany wskaźnik brutto. 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 odnoszące się do oceny 

wpływu wsparcia postawione zostało wyłącznie osobom, które 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie zmieniły pracę lub stanowisko. Znacznie ograniczyło to tym samym liczbę 

respondentów, których opinie zostały uwzględnione w obliczeniach (jednocześnie, jeśli 

sytuacja danego uczestnika poprawiła się i respondent potwierdził, że był to rezultat 

udzielonego wsparcia, lecz jednocześnie nie zmienił on pracy lub stanowiska, jego 

odpowiedzi nie brały udziału w wyliczaniu tego wskaźnika). 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika brutto, wyższa wartość wskaźnika ogółem przypadła na 

mężczyzn, wśród których osiągnął on poziom ponad 6%, w głównej mierze dzięki projektom 

realizowanym w ramach Działania 9.4 (poprawa jakości kształcenia zawodowego). Najwyższa 

wartość wskaźnika netto (13,98%) przypadła na uczestników projektów realizowanych w 

ramach PI 9i (Działania 8.1 oraz 8.2), których celem jest aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowana poprzez kompleksowe 

wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Należy zaznaczyć, że PI 8iii, w ramach 

którego w przypadku wskaźnika brutto osiągnięto najwyższą wartość, w ramach wskaźnika 

netto odnotował wartość zerową. Wynikać to może z faktu niskiej liczebności populacji 

(uczestników projektów, których w ramach populacji było zaledwie siedmiu), w związku z 

czym już pojedyncze wskazania skutkowały stosunkowo dużymi zmianami w ujęciu 

procentowym. 
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Wykres 2. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg priorytetu 
inwestycyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 4. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg priorytetu 
inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 2,73% 15 0,00% 0 2,65% 15 

8v (Działanie 7.5) 3,02% 16 6,79% 34 5,05% 52 

8vi (Działanie 7.6) 0,87% 4 0,00% 0 0,83% 5 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 18,70% 12 0,00% 0 13,98% 11 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 1,00% 3 1,26% 3 1,11% 6 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 3,46% 19 1,16% 4 2,74% 25 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,55% 8 0,00% 0 0,44% 8 

10iii (Działanie 9.3) 4,04% 17 2,93% 8 3,70% 26 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 4,36% 27 8,43% 111 7,63% 148 

Działanie 9.4 1,11% 2 1,16% 2 1,13% 4 

Działanie 9.5 5,27% 24 8,72% 103 8,15% 133 

OGÓŁEM 1,98% 97 6,35% 210 3,76% 308 

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  

By jeszcze dokładniej zbadać wpływ interwencji w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę 

sytuacji uczestników projektów na rynku pracy, którzy swój udział zakończyli co najmniej 6 

miesięcy wcześniej, przeanalizowano strukturę tych zmian. W rozdziale zawarto podstawową 

analizę, natomiast większe jej uszczegółowienie znaleźć można w załączniku 10.3 (gdzie 

odniesiono się również do wyników w podziale na poziom wyksztalcenia uczestników 

projektów oraz ich wiek).  

Wśród zachodzących zmian uwzględniono: 

• 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, sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań 

służbowych; 

 brak jakichkolwiek zmian; 

 niekorzystne zmiany zidentyfikowane w trakcie badania. 

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. 

Biorąc pod uwagę charakter udzielanego wsparcia, znaczna część uczestników projektów (w 

tym głównie nauczycieli) już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie pracowała na 

podstawie umowy o prace na czas nieokreślny, wobec czego stabilność zatrudnienia 

poprawiła się u 2,60% badanych (w tym przypadku większy udział przypadł na kobiety, który 

to był o 0,72 p.p. wyższy, niż w przypadku mężczyzn). 
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Ponownie (jak w przypadku wskaźnika brutto), najwyższy udział (28,57%) przypadł na PI 8iii 

(Działanie 7.3), należy jednak wskazać, że zarówno próba, jak i populacja tej grupy były 

niewielkie (badanie przeprowadzone zostało na pełnej próbie, tj. 7 osób). Z kolei najniższy 

udział (0,62%) analizowanych zmian odnotowano wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 8vi (Działanie 7.6), jednak jak już wspomniano we wcześniejszym 

fragmencie, wsparcie w ramach ww. Działania polegało na uczestnictwie w jednodniowych 

spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz badaniach profilaktycznych, wobec czego nie 

mogło skutkować istotnymi zmianami w aspekcie zmiany miejsca zatrudnienia. Warto również 

zwrócić uwagę na wyniki odnotowane w ramach PI 10iii (Działanie 9.3). Projekty realizowane 

w ramach tego Działania dotyczyły podnoszenia kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i 

języków obcych. W ujęciu procentowym większy odsetek zmian zaobserwowano po stronie 

mężczyzn (nieco ponad 3%). Niemniej, przeliczając ten udział na szacunkową liczbę osób, 

których sytuacja w tym zakresie ulegała poprawie, nieco większą liczbę (różnica 13 osób) 

odnotowano po stronie kobiet (co spowodowane jest ich większą liczebnością wśród populacji 

uczestników projektów). 

Wykres 3. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg 
priorytetu inwestycyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 5. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg 
priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 25,00% 1 33,33% 1 28,57% 2 

8iv (Działanie 7.4) 6,04% 34 5,56% 1 6,03% 34 

8v (Działanie 7.5) 3,35% 18 1,23% 6 2,21% 23 

8vi (Działanie 7.6) 0,63% 3 0,43% 1 0,62% 4 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 20,36% 13 4,35% 1 16,31% 13 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 3,82% 10 2,93% 7 3,44% 17 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 5,05% 28 2,22% 8 4,16% 37 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 1,81% 27 1,74% 6 1,79% 33 

10iii (Działanie 9.3) 3,34% 14 2,10% 6 2,96% 21 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 3,35% 21 3,90% 51 3,79% 74 

Działanie 9.4 2,04% 4 1,16% 2 2,96% 5 

Działanie 9.5 3,72% 17 4,01% 47 3,79% 64 

OGÓŁEM 2,31% 113 3,03% 100 2,60% 213 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Odsetek uczestników projektów, których sytuacja poprawiła się w zakresie przejścia z 

niepełnego do pełnego zatrudnienia był stosunkowo niewielki (0,70%), a różnica między 

kobietami i mężczyznami była nieznaczna (0,23 p.p.). Ze względu na stosunkowo dobrą 

sytuację zawodową uczestników projektów w momencie rozpoczęcie udziału w nich, pole do 

poprawy w tym zakresie było stosunkowo niewielkie, wobec czego ww. wartość tego 

wskaźnika ocenić należy pozytywnie. 

Najlepszą sytuację w tym aspekcie (w ujęciu procentowym) odnotowano wśród uczestników 

projektów realizowanych w ramach PI 9i (5,81%). Celem projektów realizowanych w tym 

zakresie jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

wdrażana poprzez kompleksowe wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Biorąc 

natomiast pod uwagę poglądowe wartości liczbowe (szacunek w zakresie liczby osób, 

których sytuacja ulegała poprawie) największe zmiany zaszły wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 10i (głównie wśród kobiet) oraz PI 10iv (głównie wśród 

mężczyzn, w zakresie Działania 9.5). 
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Wykres 4. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 6. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg 
priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 1,00% 6 0,00% 0 0,97% 6 

8v (Działanie 7.5) 0,83% 4 0,06% 0 0,42% 4 

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

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 6,30% 4 4,35% 1 5,81% 5 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 1,00% 3 1,74% 4 1,32% 7 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 1,60% 9 0,89% 3 1,38% 12 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 1,05% 15 1,10% 4 1,06% 19 

10iii (Działanie 9.3) 0,45% 2 0,26% 1 0,39% 3 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 0,80% 5 1,03% 14 0,98% 19 

Działanie 9.4 3,06% 5 0,00% 0 1,78% 6 

Działanie 9.5 0,16% 1 1,07% 13 0,92% 15 

OGÓŁEM 0,61% 30 0,84% 28 0,70% 57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Awans w pracy rozumiany jest jako zmiana warunków zatrudnienia na korzystniejsze. 

Wyróżnić można cztery podstawowe rodzaje awansu zawodowego:  

 pionowy (otrzymanie stanowiska usytuowanego wyżej w hierarchii firmy),  

 poziomy (otrzymanie stanowiska bez zmian w hierarchii firmy),  

 płacowy (otrzymanie wyższego wynagrodzenia) 

 kwalifikacyjny (osiągnięcie nowych kwalifikacji, uprawnień lub pozycji w zespole).  
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Prócz tego, w ramach poniższego wskaźnika uwzględniono również zmianę pracy na inną, 

wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością. 

Zmiana w postaci awansu w pracy została zidentyfikowana u zaledwie 1,76% badanych, przy 

czym nieco częściej sytuacja ta dotyczyła mężczyzn (wskaźnik wyższy o 1 p.p.). Najwyższa 

wartość przypadła na PI 10iv (3,25%). Warto zaznaczyć, że możliwości w zakresie 

zwiększenia wartości tej zmiennej były niewielkie, m.in. ze względu na ustabilizowaną i 

korzystną sytuację zdecydowanej większości uczestników projektów (szerzej aspekt ten 

opisano w załączniku, tj. „Zestawienia i analiza danych”, gdzie zidentyfikowano, że w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ponad 80% uczestników było regularnym 

pracownikiem, a niemal 9% prowadziło własną działalność gospodarczą). Stosunkowo 

najwyższe zmiany odnotowano wśród uczestników projektów realizowanych w ramach 

Działania 9.5 (projekty te dotyczyły podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych), lecz i w tym przypadku zakres tego rodzaju zmian był stosunkowo niewielki 

(3,37%).  

Wykres 5. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: awans w pracy  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 7. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: awans w pracy – podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 2,22% 12 0,00% 0 2,16% 12 

8v (Działanie 7.5) 2,24% 12 1,41% 7 1,79% 19 

8vi (Działanie 7.6) 0,82% 3 0,00% 0 0,79% 5 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 0,00% 0 0,36% 1 0,15% 1 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 1,66% 9 1,45% 5 1,59% 14 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 0,33% 5 1,74% 6 0,61% 11 

10iii (Działanie 9.3) 0,80% 3 3,43% 10 1,60% 11 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 1,92% 12 3,57% 47 3,25% 63 

Działanie 9.4 0,55% 1 3,49% 5 1,79% 6 

Działanie 9.5 2,31% 10 3,58% 42 3,37% 55 

OGÓŁEM 1,07% 52 2,77% 92 1,76% 144 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

W przypadku zmiany pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji 

/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością odnotowano 

stosunkowo wyższą wartość (3,79%). Zdecydowanie najwyższy udział przypadł tym razem na 

uczestników projektów realizowanych w ramach PI 9i (15,14%). W ramach tych projektów 

realizowano wsparcie z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, wobec czego (w odniesieniu do tejże grupy) stosunkowo 

najłatwiej można było uzyskać znaczące zmiany w tym zakresie (w porównaniu do innych 

Działań, którego często nie były związane w większym stopniu z aspektami mogącymi mieć 

wpływ na poprawę sytuacji uczestników na rynku pracy oraz które w zakresie grup 

docelowych identyfikowały osoby o ugruntowanej sytuacji na rynku pracy). Powtórnie też 

odnotowano stosunkowo istotne zmiany wśród uczestników projektów dotyczących 

podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (Działanie 9.5) wobec 

czego wnioskować można o istotnym wpływie tego rodzaju projektów na sytuację zawodową 

osób biorących w nich udział. 

Wykres 6. 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 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

0,00%

1,75%

4,45%

0,92%

15,14%

1,32%

3,32%

0,87%

4,73%

7,30%

1,42%

7,77%

3,79%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

8iii (Działanie 7.3)

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)

Działanie 9.4

Działanie 9.5

OGÓŁEM



 

34 
 

Tabela 8. 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 
priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 1,81% 10 0,00% 0 1,75% 10 

8v (Działanie 7.5) 2,23% 12 6,36% 32 4,45% 46 

8vi (Działanie 7.6) 0,96% 4 0,00% 0 0,92% 6 

9i (Działanie 8.1, Działanie 

8.2) 
20,25% 13 0,00% 0 

15,14% 12 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 

8.4) 
0,98% 3 1,78% 4 

1,32% 7 

9v (Działanie 8.5, Działanie 

8.6) 
4,17% 23 1,48% 5 

3,32% 30 

10i (Działanie 9.1, Działanie 

9.2) 
1,02% 15 0,27% 1 

0,87% 16 

10iii (Działanie 9.3) 5,64% 24 2,66% 8 4,73% 33 

10iv (Działanie 9.4, 

Działanie 9.5) 
5,23% 33 7,80% 103 

7,30% 142 

Działanie 9.4 2,44% 4 0,00% 0 1,42% 4 

Działanie 9.5 6,02% 27 8,11% 96 7,77% 126 

OGÓŁEM 2,31% 113 5,95% 197 3,79% 311 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Bardzo wysoki odsetek badanych przypadł z kolei na osoby, u których wzrosła ocena 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy (aż 22,17%). Warto zauważyć, 

że wynik ten jest o ponad 3 p.p. wyższy względem odnotowanego podczas poprzedniego 

pomiaru. Jednocześnie zdecydowanie najwyższe udziały przypadły na PI 9i oraz 8v (po ok. 

45%). Warto też podkreślić, że wyższy udział przypadł na mężczyzn (różnica ponad 8 p.p.). 

Abstrahując od wartości procentowych, warto również zwrócić uwagę na (obliczone 

poglądowo) zmiany w ujęciu nominalnym (liczby osób, których tego rodzaju zmiany dotyczą). 

W tym ujęciu zdecydowanie największe zmiany zaobserwowano wśród uczestników PI 10iv, 

a w szczególności mężczyzn uczestniczących w projektach w ramach Działania 9.5 (zmiana 

notowana u ponad 300 osób). Jest to więc kolejny wskaźnik potwierdzający szczególną rolę 

projektów z zakresu podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w 

polepszaniu sytuacji zawodowej uczestników. 
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Wykres 7. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: wzrost oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do 
wykonywanej pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 9. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: wzrost oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do 
wykonywanej pracy – podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 33,33% 1 14,29% 1 

8iv (Działanie 7.4) 30,09% 167 0,00% 0 29,23% 166 

8v (Działanie 7.5) 45,78% 241 45,86% 232 45,82% 472 

8vi (Działanie 7.6) 14,07% 58 28,95% 66 14,76% 94 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 47,24% 29 37,68% 6 44,82% 35 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 21,13% 56 8,59% 21 15,80% 80 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 23,96% 132 19,58% 67 22,59% 202 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 6,81% 100 6,56% 23 6,76% 123 

10iii (Działanie 9.3) 23,81% 100 23,68% 68 23,77% 168 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 21,43% 134 26,81% 354 25,77% 500 

Działanie 9.4 14,90% 26 19,50% 27 16,83% 53 

Działanie 9.5 23,27% 104 27,11% 320 26,48% 431 

OGÓŁEM 18,79% 918 27,12% 898 22,17% 1816 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Inna z korzystnych zmian, tj. zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy wskazana 

została jedynie przez 3,40% badanych. Biorąc pod uwagę wartość ogółem wyższy udział 

zmian odnotowano po stronie mężczyzn. Ponownie szczególnie widoczne jest to w 
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przypadku PI 10iv (m.in. poprawa jakości kształcenia zawodowego), a konkretnie wśród 

mężczyzn uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działania 9.5 (nominalnie 

zmiana tego rodzaju zaobserwowana została u ok. 100 mężczyzn uczestniczących w tego 

typu projektach). Biorąc pod uwagę zidentyfikowane we wcześniejszej części dokumentu 

pozytywne zmiany sytuacji zawodowej uczestników tychże projektów podkreślić należy 

również na szeroki zakres obserwowanych (pozytywnych) zmian – uczestnicy bowiem nie 

tylko przestali obawiać się o likwidację swojego stanowiska pracy, lecz również doświadczali 

awansów czy możliwości zmiany pracy na lepszą. 

Wykres 8. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 10. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy – podział wg 
priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 4,45% 25 0,00% 0 4,32% 25 

8v (Działanie 7.5) 4,88% 26 4,40% 22 4,62% 48 

8vi (Działanie 7.6) 0,19% 1 0,00% 0 0,18% 1 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 6,20% 4 0,00% 0 4,63% 4 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 1,26% 3 0,00% 0 0,72% 4 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 4,35% 24 2,33% 8 3,72% 33 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 1,23% 18 0,00% 0 0,99% 18 

10iii (Działanie 9.3) 1,80% 8 1,49% 4 1,71% 12 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 2,90% 18 8,11% 107 7,10% 138 

Działanie 9.4 3,95% 7 2,33% 3 3,27% 10 
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Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

Działanie 9.5 2,61% 12 8,34% 98 7,40% 120 

OGÓŁEM 1,77% 86 5,79% 192 3,40% 279 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Na wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników wskazało 9,30% badanych 

uczestników projektów, przy czym wyższy udział odnotowano w przypadku mężczyzn. 

Szczególna sytuacja dotyczy z kolei projektów realizowanych w ramach PI 9i, gdzie wyższy 

udział uczestników potwierdzających tego rodzaju zmianę przypadł na kobiety. Wynikać 

może to z charakteru wsparcia w ramach Działań 8.1 i 8.2, które dotyczyły wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których można identyfikować 

problemy związane z samooceną czy chęć wypracowania wzrostu poważania ze strony 

pozostałych osób. Ponownie jednak abstrahując od wartości procentowej zmian, największą 

skalę zmian (w ujęciu nominalnym) odnotowano wśród uczestników Działania 9.5, w 

szczególności wśród mężczyzn (niemal 300 osób). Wskaźnik ten stanowi tym samym kolejny 

aspekt traktujący o bardzo wysokim wpływie projektów z zakresu podnoszenia kompetencji 

osób dorosłych w formach pozaszkolnych na sytuację zawodową uczestników. Warto dodać, 

że szczególnie widoczny wpływ notowany wśród mężczyzn wynika w tym przypadku z dużo 

niższego udziału kobiet wśród ogółu uczestników projektów realizowanych w zakresie ww. 

Działania. 

Wykres 9. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Tabela 11. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników– 
podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 4,04% 22 0,00% 0 3,92% 22 

8v (Działanie 7.5) 13,78% 72 17,29% 87 15,67% 162 

8vi (Działanie 7.6) 0,64% 3 0,00% 0 0,61% 4 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
18,58% 12 14,49% 2 17,54% 14 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
4,67% 12 2,19% 5 3,62% 18 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
8,91% 49 9,11% 31 8,97% 80 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
5,77% 85 8,87% 31 6,39% 116 

10iii (Działanie 9.3) 9,68% 40 13,98% 40 10,98% 77 

10iv (Działanie 9.4, 

Działanie 9.5) 
13,72% 86 24,50% 323 22,41% 435 

Działanie 9.4 12,53% 22 22,27% 31 16,61% 52 

Działanie 9.5 14,06% 63 24,59% 290 22,87% 372 

OGÓŁEM 5,83% 285 19,37% 641 11,32% 928 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wśród innych pozytywnych zmian wyszczególnić należy również sprawniejsze radzenie 

sobie z wykonywaniem zadań służbowych. Zmianę tego rodzaju potwierdziło nieco ponad 

15% badanych uczestników projektów. Stosunkowo najwyższe udziały wskazań (zarówno 

wśród mężczyzn, jak i kobiet) odnotowano w ramach PI 9i. W ramach Działań 8.1 i 8.2 

realizowano projekty dotyczące wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, można więc mówić o stosunkowo wysokiej skuteczności tego typu wsparcia na 

radzenie sobie uczestników z obowiązkami zawodowymi.  

Biorąc pod uwagę zmiany nominalne (w szacowanej liczbie osób, których tego rodzaju 

zmiany dotyczą) uwagę zwrócić należy na PI 10i, gdzie wśród ok. 230 uczestniczek projektów 

zidentyfikowano wystąpienie tego rodzaju zmiany (głównie w zakresie Działania 9.2, tj. 

dotyczącego poprawy jakości kształcenia ogólnego, stawiającego sobie za cel m.in. wzrost 

kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK 

w nauczaniu (co bezpośrednio przekłada się więc na możliwość sprawniejszego 

wykonywania swoich zadań, tj. nauczania). Szczególnie widoczne efekty wśród grupy kobiet 

wynikają ze znacznej przewagi osób tejże płci wśród ogółu uczestników projektów 

realizowanych w ramach ww. Działania (co wynika ze specyfiki grupy docelowej, tj. 

nauczycieli szkół ogólnych). 
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Warto również podkreślić istotne efekty (w ujęciu nominalnym) odnotowane ponownie 

wśród mężczyzn biorących udział w projektach w zakresie Działania 9.5. 

Wykres 10. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 12. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych– 
podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv (Działanie 7.4) 8,14% 45 8,73% 1 8,16% 46 

8v (Działanie 7.5) 33,93% 178 28,89% 146 31,22% 322 

8vi (Działanie 7.6) 1,00% 4 0,00% 0 0,95% 6 

9i (Działanie 8.1, Działanie 8.2) 45,56% 28 33,33% 5 42,47% 33 

9iv (Działanie 8.3, Działanie 8.4) 11,60% 31 1,92% 5 7,49% 38 

9v (Działanie 8.5, Działanie 8.6) 13,78% 76 11,32% 39 13,01% 116 

10i (Działanie 9.1, Działanie 9.2) 15,68% 230 16,28% 57 15,80% 288 

10iii (Działanie 9.3) 20,40% 85 31,65% 91 23,81% 168 

10iv (Działanie 9.4, Działanie 9.5) 24,32% 152 18,92% 250 19,97% 388 

Działanie 9.4 27,10% 48 24,61% 34 26,06% 82 

Działanie 9.5 23,53% 105 18,69% 220 19,49% 317 

OGÓŁEM 12,21% 596 19,26% 638 15,07% 1 235 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Zjawisko braku zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach po opuszczeniu 

Programu odnotowano ogółem u 32,51% respondentów. Stosunkowo wysokie wartości tego 

wskaźnika przypadły na działania, które nie odnosiły się bezpośrednio do podnoszenia 
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kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia (brak zmian w sytuacji na rynku pracy związany był często 

z posiadaniem stabilnego zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projektach). 

Sytuacja braku odnotowanych zmian częściej dotyczyła kobiet (wskaźnik wyższy o niemal 12 

p.p.). 

Interesujących wniosków dostarcza również analiza wartości nominalnych, tj. szacowanej 

liczby uczestników, którzy mimo udziału w projekcie nie odnotowali żadnych zmian w 

sytuacji zawodowej – zjawisko to zidentyfikowano u blisko 600 kobiet uczestniczących w 

projektach w ramach PI 10i. Sytuację tę można tłumaczyć charakterystyką grupy docelowej 

tychże projektów, tj. nauczycieli, którzy już w momencie rozpoczęcia udziału w projektach 

posiadali już ustabilizowaną pozycje zawodową i ograniczone (w tym prawnie) możliwości 

poprawy w tym zakresie. 

Wykres 11. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: brak jakichkolwiek zmian 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 13. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: brak jakichkolwiek zmian – podział wg priorytetu inwestycyjnego i 

płci 

Priorytet 

Inwestycyjny 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 50,00% 2 33,33% 1 42,86% 3 

8iv (Działanie 7.4) 43,48% 242 55,74% 7 43,83% 249 

8v (Działanie 7.5) 18,66% 98 17,26% 87 17,91% 185 

8vi (Działanie 7.6) 44,08% 181 48,81% 112 44,30% 284 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
6,30% 4 23,19% 4 10,57% 8 
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Priorytet 

Inwestycyjny 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
30,35% 80 40,39% 98 34,62% 175 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
32,74% 180 24,09% 83 

30,03% 269 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
39,50% 581 41,31% 145 

39,86% 726 

10iii (Działanie 

9.3) 
39,51% 165 32,75% 94 

37,46% 264 

10iv (Działanie 

9.4, Działanie 9.5) 
27,19% 169 23,46% 309 

24,19% 470 

Działanie 9.4 31,19% 55 42,57% 60 35,96% 114 

Działanie 9.5 26,06% 116 22,70% 268 23,25% 378 

OGÓŁEM 37,32% 1823 25,46% 843 32,51% 2665 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Zmiany negatywne odnotowano u niewielkiego odsetka uczestników projektów (3,64%). 

Warto zaznaczyć, że udział ten jest niższy niż w przypadku poprzedniego pomiaru (który 

wyniósł wówczas 5,18%). Jednocześnie biorąc pod uwagę płeć uczestników projektów, 

większy udział zmian niekorzystnych przypadł na mężczyzn. Należy jednocześnie zaznaczyć, 

że w zdecydowanej większości przypadków zmiany negatywne dotyczyły spadku 

subiektywnej oceny poziomu wynagrodzenia, co jest jednak obarczone pewnymi 

obciążeniami oceny, wynikającymi np. z negatywnego wpływu inflacji na subiektywnie 

oceniany poziom zarobków. Należy dodać, że w zakres analizowanego wskaźnika weszły 

również wskazania respondentów dotyczące wystąpienia „innych, niekorzystnych zmian”. 

Jednakże zakres tego rodzaju wskazań był stosunkowo niewielki a uzasadnienia wyboru tych 

odpowiedzi były zróżnicowane – wskazywano m.in. na zwolnienia spowodowane pandemią, 

konieczność zmiany miejsca pracy, zwiększony zakres obowiązków służbowych, chorobę czy 

zwolnienie z pracy (nie wskazując jednak, w jaki sposób udział w projekcie miałby na ten fakt 

wpłynąć). 

Szczególnie wysoki udział zmian negatywnych odnotowano wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 9iv. W tym przypadku największą skalę tego typu zmian 

zanotowano w ramach Działania 8.3. Należy jednak wskazać, że projekty te dotyczyły 

zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, a same negatywne zmiany 

dotyczyły niemal wyłącznie spadku (subiektywnej) oceny wynagrodzenia. Sytuacja ta 

uwidacznia negatywny wpływ przyjętej metodologii obliczania wskaźnika, na możliwe do 

uzyskania efekty. Objęcie badaniem działań finansowanym z EFS, bez względu na charakter 

wsparcia, wpływa z jednej strony na ograniczenie możliwych do odnotowania korzystnych 

zmian, a z drugiej zaburza obraz zmian negatywnych. Nie można bowiem wnioskować o 

negatywnym wpływie wsparcia w odniesieniu do sytuacji zawodowej, kiedy to za znaczną 

część tego typu przypadków odpowiadają oceny badanych, biorących udział w projektach 

niezwiązanych stricte z rynkiem pracy. 
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Wykres 12. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: zmiany negatywne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Tabela 14. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci 

Priorytet Inwestycyjny 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

% Os. % Os. % Os. 

8iii (Działanie 7.3) 25,00% 1 0,00% 0 14,29% 1 

8iv (Działanie 7.4) 6,33% 35 0,00% 0 6,15% 35 

8v (Działanie 7.5) 1,80% 9 1,57% 8 1,68% 17 

8vi (Działanie 7.6) 3,03% 12 8,44% 19 3,28% 21 

9i (Działanie 8.1, 

Działanie 8.2) 
9,65% 6 0,00% 0 7,21% 6 

9iv (Działanie 8.3, 

Działanie 8.4) 
13,05% 34 7,86% 19 10,84% 55 

9v (Działanie 8.5, 

Działanie 8.6) 
4,16% 23 5,16% 18 4,47% 40 

10i (Działanie 9.1, 

Działanie 9.2) 
3,86% 57 3,08% 11 3,71% 68 

10iii (Działanie 9.3) 3,27% 14 2,39% 7 3,01% 21 

10iv (Działanie 9.4, 

Działanie 9.5) 
2,64% 16 3,96% 52 3,70% 72 

Działanie 9.4 0,55% 1 5,68% 8 2,70% 9 

Działanie 9.5 3,23% 14 3,89% 46 3,78% 61 

OGÓŁEM 3,54% 173 3,80% 126 3,64% 299 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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OGÓŁEM
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6.3. Formy wsparcia a sytuacja uczestników projektów 

We wcześniejszej części dokumentu określono (przy pomocy wskaźnika brutto) u których 

uczestników projektów biorących udział w badaniu CAWI/CATI nastąpiła poprawa sytuacji na 

rynku pracy. W tym rozdziale zidentyfikowano natomiast poszczególne formy wsparcia, 

które w największym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji uczestników projektów na 

rynku pracy. Analizy uzupełniające (uwzględniające podział na wiek i wykształcenie) znajdują 

się z kolei w załączniku (rozdział 10.3). 

Na pierwszej pozycji znalazły się szkolenia/kursy, które odpowiadają za poprawę sytuacji na 

rynku pracy ponad połowy zidentyfikowanych przypadków. W ramach ww. formy wsparcia 

oferowano m.in. kursy językowe, zawodowe czy też z zakresu wykorzystania TIK. Tym samym 

projekty realizowane w tym zakresie pozwalały na zdobycie i poszerzenie swojej wiedzy, czy 

też na zdobycie kompetencji i kwalifikacji, często potwierdzanych odpowiednim 

certyfikatem. Biorąc pod uwagę znaczenie podwyższania kwalifikacji przez pracowników w 

perspektywie pracodawcy, nie dziwi tak wysoki wpływ tejże formy wsparcia na sytuację 

samych pracowników, którzy niewątpliwie mogli z tego względu liczyć na polepszenie 

warunków zatrudnienia ze strony swoich dotychczasowych pracodawców. 

Na drugiej pozycji w poniższym zestawieniu znalazły się usługi rozwojowe dla pracowników 

przedsiębiorstw (11,56%). Usługi te oferowane były w ramach Działania 7.5 względem 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez BUR (Bazę Usług Rozwojowych). Należy 

zaznaczyć, że podobnie jak poprzednio analizowana forma, również i w tym przypadku 

wsparcie opierało się na formie szkoleniowej. Poprzez udział we wsparciu zarówno 

pracodawcy, jak i pracownicy mieli okazję do wyboru odpowiadających im szkoleń, kursów 

czy spotkań doradczych, co w konsekwencji prowadziło do m.in. sprawniejszego 

wykonywania obowiązków czy możliwości rozszerzenia działalności podmiotu. 

Na trzeciej pozycji uplasowała się z kolei opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów 

opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną (8,11%). Tego rodzaju wsparcie wpływa 

bezpośrednio na zwiększenie elastyczności pracowników względem możliwości świadczenia 

pracy w regularnych godzinach, co przekłada się na możliwość rozwoju zawodowego. 

Tabela 15. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 
miesięcy po opuszczeniu programu 

Forma wsparcia % 

Liczba osób korzystających z formy 

wsparcia, u których odnotowano 

poprawę sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po zakończeniu udziału 

[os.] 

szkolenie/ kurs 51,11% 370 

usługa rozwojowa dla pracownika 

przedsiębiorstwa 11,56% 84 
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Forma wsparcia % 

Liczba osób korzystających z formy 

wsparcia, u których odnotowano 

poprawę sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po zakończeniu udziału 

[os.] 

opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów 

opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną 8,11% 59 

inne 7,68% 56 

usługa wsparcia ekonomii społecznej 5,22% 38 

doradztwo 3,80% 27 

Wsparcie z wykorzystania TIK 2,79% 20 

usługa aktywnej integracji 1,71% 12 

studia/ kształcenie podyplomowe 1,66% 12 

program zdrowotny 1,61% 12 

doskonalenie zawodowe 1,43% 10 

przygotowanie zawodowe dorosłych 1,09% 8 

usługa zdrowotna/medyczna 0,86% 6 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 0,67% 5 

wizyta studyjna 0,33% 2 

staż/ praktyka 0,32% 2 

instrument finansowy 0,00% 0 

zajęcia dodatkowe 0,00% 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Wskazane powyżej szkolenia i kursy wpłynęły głównie na poprawę sytuacji odbiorców 

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

pozytywną zmianę w sytuacji na rynku pracy odnotowano w przypadku aż 215 osób. W 

szczególności dotyczy to uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.5, tak 

jak wskazano we wcześniejszej części dokumentu (szczególnie wśród mężczyzn).  

Jak już zauważono, wysoką liczbę odnotowano również w przypadku usług rozwojowych dla 

pracowników przedsiębiorstw (84 osoby w ramach PI 8v) oraz opieki nad dzieckiem do lat 3/ 

refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną (54 osoby w ramach PI 

8iv). Szczegółowe informacje na temat liczby osób korzystających z poszczególnych form 

wsparcia, których sytuacja na rynku pracy poprawiła się, zawiera poniższa tabela. Informacje 

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

projektów znajdują się w Załączniku (10.3).
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Tabela 16. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg 
priorytetów inwestycyjnych 

Forma wsparcia 08(iii) 08(iv) 08(v) 08(vi) 09(i) 09(iv) 09(v) 10(i) 10(iii) 10(iv) 
Działan
ie 9.4 

Działan
ie 9.5 

Suma 
końco
wa 

szkolenie/ kurs 2 0 0 0 0 2 0 43 63 215 9 201 370 

usługa rozwojowa dla 
pracownika 
przedsiębiorstwa 

0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

opieka nad dzieckiem do 
lat 3/ refundacja kosztów 
opieki nad dziećmi do lat 
7 lub inną osobą zależną 

0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

inne 0 0 0 0 0 3 43 0 0 15 15 2 56 

usługa wsparcia ekonomii 
społecznej 

0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 

doradztwo 0 0 0 0 0 4 10 0 0 11 11 1 27 

Wsparcie z wykorzystania 
TIK 

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

usługa aktywnej integracji 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 12 

studia/ kształcenie 
podyplomowe 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 7 1 12 

program zdrowotny 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

doskonalenie zawodowe 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 10 

przygotowanie zawodowe 
dorosłych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 

usługa 
zdrowotna/medyczna 

0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

usługa społeczna 
świadczona w interesie 
ogólnym 

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

wizyta studyjna 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

staż/ praktyka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 

instrument finansowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Forma wsparcia 08(iii) 08(iv) 08(v) 08(vi) 09(i) 09(iv) 09(v) 10(i) 10(iii) 10(iv) 
Działan
ie 9.4 

Działan
ie 9.5 

Suma 
końco
wa 

zajęcia dodatkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Biorąc pod uwagę najskuteczniejszą formę wsparcia w poprawianiu sytuacji na rynku pracy, 

tj. szkolenia/kursy, większą skalę efektów odnotowano w przypadku mężczyzn (za co 

odpowiadają głównie projekty realizowane w ramach Działania 9.5). Niemniej, pod 

względem nominalnym, znaczne efekty odnotowano również po stronie kobiet (niemal 130 

osób), przy czym w znacznej mierze wpływ na to miało wsparcie udzielone w ramach 

Działania 9.2 (mające na celu m.in. wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w 

szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu). 

Odwrotna sytuacja dotyczy opieki nad dzieckiem do lat 3/ refundacji kosztów opieki nad 

dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną, gdzie efekty widoczne były niemal wyłącznie po 

stronie kobiet. 

Tabela 17. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 
miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg płci 

Forma wsparcia Kobiety Mężczyźni Ogółem 

szkolenie/ kurs 128 214 370 

usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa 36 46 84 

opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki 
nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną 

58 1 59 

inne 32 24 56 

usługa wsparcia ekonomii społecznej 24 12 38 

doradztwo 15 12 27 

Wsparcie z wykorzystania TIK 12 8 20 

usługa aktywnej integracji 13 1 12 

studia/ kształcenie podyplomowe 11 1 12 

program zdrowotny 9 1 12 

doskonalenie zawodowe 8 3 10 

przygotowanie zawodowe dorosłych 1 7 8 

usługa zdrowotna/medyczna 2 3 6 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 6 0 5 

wizyta studyjna 2 0 2 

staż/ praktyka 0 2 2 

instrument finansowy 0 0 0 

zajęcia dodatkowe 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

 
Poniżej przedstawione zostały wyniki badania ankietowego w odniesieniu do oceny 

uczestników odnośnie do skuteczności poszczególnych form wsparcia. Wśród wszystkich 

form mówić można o znaczącej przewadze ocen pozytywnych. Analizując natomiast oceny 

negatywne, ich suma nie przekroczyła bariery 10% ogółu wskazań (w ramach poszczególnych 

form wsparcia). Najwyższa suma ocen negatywnych przypadła na staże (8,08% ocen 

negatywnych). Oceny te uzasadniano zbyt niską liczbą godzin staży oraz zbyt niskimi 

stawkami wynagrodzenia. Należy jednak mieć na uwadze subiektywny charakter tego typu 

ocen – dla przykładu szkolenia i kursy, zidentyfikowane dotychczas jako najcenniejsza forma 

wsparcia z punktu widzenia polepszenia sytuacji uczestników na rynku pracy, w opinii 
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samych badanych nie odbiegała w szczególny sposób od innych form wsparcia (uzyskując 

nawet słabsze oceny, niż formy wsparcia niezwiązane w szczególny sposób z rynkiem pracy). 

Wniosek ten udowadnia tym samym zasadność prowadzenia pomiarów tego typu 

wskaźników, które (mimo wskazanych w niniejszym dokumencie słabości) lepiej oddają 

efekty udzielonego wsparcia niż posiłkowanie się wyłącznie subiektywnymi opiniami 

respondentów.
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Wykres 13. Ocena uczestników odnośnie do skuteczności form wsparcia 

 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Badani zostali poproszeni również o ocenę jakości udzielonego im wsparcia. Średnia dla 

wszystkich form pomocy była stosunkowo wysoka i wyniosła 7,58. Najwyższa średnia ocen 

przypadła na wsparcie w postaci instrumentu finansowego, lecz w tym przypadku pomoc 

taka była stosowana bardzo rzadko, wobec czego stosunkowo łatwo uzyskać było można tak 

wysoka średnią ocen. Uwagę zwrócić należy z kolei na opiekę nad dzieckiem do lat 

3/refundacje kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inna osoba zależną. W tym przypadku 

uzyskano bardzo wysoka średnią ocenę jakości wsparcia (aż 9,2) mimo licznej reprezentacji 

respondentów biorących udział w projektach z tego zakresu. Warto zauważyć, że ocena 

szkoleń i kursów znalazła się nieco poniżej średniej ogólnej, mimo tak istotnego wpływu 

wsparcia na polepszenie sytuacji zawodowej uczestników. Sytuację te uzasadniać można 
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zróżnicowanym poziomem organizowanych kursów i często bardzo zróżnicowanym 

oczekiwaniem samych odbiorców (uwarunkowanych m.in. posiadaną dotychczas wiedzą). 

Wykres 14. Ocena jakości poszczególnych form wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Działania, które wpłynęłyby na zwiększenie jakości wsparcia dla osób pracujących 

Badani uczestnicy projektów zostali poproszeni o wskazanie, czy chcieli skorzystać z jakiejś 

formy wsparcia, lecz była ona niedostępna. 7,6% badanych potwierdziło wystąpienie takiej 

sytuacji. Najczęściej wskazywano na szkolenia i kursy (4,8%) , co może wskazywać na 

występowanie dalszego zapotrzebowania na organizację tego rodzaju wsparcia (szczególnie 
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biorąc pod uwagę istotny wpływ szkoleń i kursów na polepszenie się sytuacji zawodowej 

dotychczasowych uczestników). Stosunkowo istotne udziały przypadły również na 

doskonalenie zawodowe i studia/kształcenie podyplomowe. Pozostałe formy nie 

przekroczyły progu 1% wskazań. 

Wykres 15. Czy istniała forma wsparcia, z której chciał(a) Pan(i) skorzystać, ale nie 
mógł/nie mogła Pan(i) tego uczynić  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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W celu uzupełnienia analizy badani uczestnicy projektów wskazali działania, których 

wdrożenie mogłoby wpłynąć na zwiększenie wsparcia dla osób pracujących (pytanie 

otwarte). 

W tym celu poniżej przedstawione zostały najczęściej wskazywane propozycje w podziale na 

poszczególne PI. 

 PI 8iii 

Wśród uczestników projektów realizowanych w ramach PI 8iii odnotowano jedynie 

pojedyncze odpowiedzi odnoszące się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi oraz 

dalszej organizacji szkoleń/kursów. 

 PI 8iv 

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

zwiększenia wsparcia dla osób pracujących należałoby głównie zwiększyć dostępność do 

miejsc opieki poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Jednocześnie 

wskazywano, że postulat ten odnosi się do kontynuowania wsparcia w dotychczasowej 

formie, która uznawana była za właściwą i skuteczną. 

 PI 8v 

Respondenci będący uczestnikami projektów realizowanych w ramach PI 8v wskazywali z 

kolei na potrzebę kontynuowania wsparcia w postaci szkoleń/kursów. Jednocześnie 

podkreślano potrzebę ograniczenia biurokracji związanej z udziałem we wsparciu oraz 

zwiększenie nacisku na promocję możliwości skorzystania z tego rodzaju projektów. 

 PI 8vi 

W ramach PI 8vi zdecydowanie najczęściej zwracano uwagę na chęć ponownego 

skorzystania z tego rodzaju wsparcia i potrzebę zwiększenia liczby tego rodzaju projektów, co 

pozytywnie świadczy o dopasowaniu pomocy do potrzeb uczestników. 

 PI 9i 

Podobnie w przypadku PI 9i, respondenci zwracali uwagę niemal wyłącznie na potrzebę 

dalszej organizacji wsparcia w dotychczasowym zakresie, podkreślając jego właściwy 

charakter i zakres. 

 PI 9iv 

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach PI 9iv wskazywali na potrzebę większej 

indywidualizacji oferty wsparcia, dostosowanej do potrzeb poszczególnych uczestników. 

Wskazywano również na potrzebę intensyfikacji działań promocyjnych, w szczególności w 

względem grup odbiorców nie posiadających dostępu do internetu. 
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 PI 9v 

W ramach PI 9v uczestnicy wskazywali z kolei na zwiększenie elastyczności w zakresie godzin 

organizowanych zajęć (w szczególności względem możliwości udziału poza godzinami pracy). 

Jednocześnie wskazywano na potrzebę zmniejszenie biurokracji i lepsza promocje wsparcia, 

przy czym wskazania te nie miały znaczącego udziału. 

 PI 10i 

Uczestnicy wsparcia w ramach PI 10i zwracały głównie uwagę na potrzebę trafniejszej 

diagnozy potrzeb uczestników wsparcia. Ponadto wymieniano również potrzebę lepszego 

dostosowania terminów i godzin szkoleń do możliwości uczestników. 

 PI 10iii 

Również w przypadku projektów realizowanych w ramach PI 10iii wskazywano na potrzebę 

większego dopasowania terminów szkoleń do indywidualnych potrzeb uczestników. Prócz 

tego powszechnie wskazywano na potrzebę kontynuowania projektów w dotychczasowej 

formie, która okazała się trafna i skuteczna. 

 PI 10iv 

Zdaniem uczestników projektów realizowanych w ramach PI 10iv również należy 

kontynuować organizację kursów w dotychczasowym zakresie, przy czym zwracano 

powszechnie uwagę na potrzebę uelastycznienia godzin wsparcia względem potrzeb 

uczestników. 

 Działanie 9.4 

Zdaniem uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 należy zwiększyć 

liczbę dostępnych kursów, w tym podnoszących kwalifikacje i umożliwiające 

przebranżowienie uczestników. Podkreślono również istotność elastycznych godzin szkoleń i 

ich dostosowanie do potrzeb indywidualnych uczestników. 

 Działanie 9.5 

Zdaniem uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.5 należy zwiększyć 

swobodę w zakresie wyboru rodzaju szkolenia, zwiększyć liczbę dostępnych szkoleń oraz 

zadbać o lepsza promocje tego typu wsparcia. 
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7. Wnioski i rekomendacje w formie tabelarycznej 

Tabela 18. Wnioski i rekomendacje 
Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

1. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu” wyniosła 7,92%. 

Metodologia założona w Załączniku nr 6 

do Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020, przy obliczaniu wartości 

wskaźnika brutto nie uwzględnia np. 

wzrostu poważania w miejscu pracy czy 

zmiany zakresu obowiązków 

służbowych. (s. 22-27) 

W celu dokonania ewaluacji wpływu 
programu na sytuację uczestników 
projektów na rynku pracy 
rekomenduje się, prócz obliczenia 
wskaźnika brutto, wyszczególnienie 
(w celach poznawczych) 
dodatkowego pomiaru 
uwzględniającego również inne formy 
poprawy sytuacji – wzrost poważania 
wśród pracodawców i 
współpracowników oraz zmianę 
zakresu obowiązków.  
 

IZ Programu Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-2027 

Obliczenie w ramach 

przyszłych pomiarów dwóch 

wersji wskaźnika, w tym 

rozszerzonego o inne formy 

poprawy sytuacji na rynku 

pracy (wzrost poważania 

wśród pracodawców i 

współpracowników, 

zwiększenie zakresu 

obowiązków zawodowych). 

31 grudnia 2022 roku  
 

Klasa rekomendacji  Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji Rekomendacja 

strategiczna  

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności  Program Operacyjny Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia 2021-

2027 

2.  W projektach realizowanych w ramach 

analizowanych Działań znaczący udział 

stanowią nauczyciele, którzy posiadają 

stabilną sytuację zawodową, a formy ich 

awansu zawodowego są niezależne od 

uczestnictwa w projekcie. (s. 40, 86) 

Rekomenduje się uzupełnienie 
przyszłych pomiarów o analizę 
uwzględniającą pominięcie w badaniu 
tych grup zawodowych, których 
sytuacja zawodowa jest stabilna, a 
ścieżka zawodowa jest niezależna od 
udziału w projektach (np. 
nauczyciele). 

IZ Programu Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-2027 

W ramach przyszłych 

pomiarów zaleca się 

wyliczenie wskaźnika 

również w drugiej wersji (w 

celach poznawczych) 

pomijając w badaniu te 
grupy zawodowe, których 

31 grudnia 2022 roku  
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 

 sytuacja zawodowa jest 
stabilna, a ścieżka zawodowa 
jest niezależna od udziału w 
projektach (np. nauczyciele). 
 

Klasa rekomendacji  Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji Rekomendacja 

strategiczna  

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności  Program Operacyjny Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia 2021-

2027 

3. Nie każde Działanie realizowane w 

ramach badanych PI ukierunkowane 

były stricte na poprawę sytuacji na 

rynku pracy (aspekt ten stanowił efekt 

dodatkowy realizowanych działań) – 

dotyczy to w szczególności 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). (s. 24) 

Rekomenduje się uzupełnienie 
przyszłych pomiarów o analizę 
uwzględniającą pominięcie w badaniu 
tych form wsparcia, których celem 
nie jest wsparcie mieszkańców w 
zakresie poprawy ich sytuacji na 
rynku pracy. 
 

IZ Programu Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-2027 

W ramach przyszłych 

pomiarów zaleca się 

wyliczenie wskaźnika 

również w drugiej wersji (w 

celach poznawczych) 

pomijając w badaniu te  

formy wsparcia, których 
celem nie jest wsparcie 
mieszkańców w zakresie 
poprawy ich sytuacji na 
rynku pracy.  

31 grudnia 2022 roku  
 

Podklasa rekomendacji Rekomendacja programowa  Podklasa rekomendacji Rekomendacja 

strategiczna  

Obszar tematyczny System realizacji polityki spójności  Program Operacyjny Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia 2021-

2027 
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8. Conclusions and recommendations 

Tabela 19. Conclusions and recommendations 
Lp. Conclusion Recommendation Addressee of the 

recommendation 

Manner of implementation Period of 

implementation 

1. The gross value of the indicator 

"Number of people in a better situation 

on the labour market within six months 

after completing the participation in the 

programme" amounted to 7,92%. The 

methodology established in Annex 6 to 

the Guidelines for monitoring material 

progress in the implementation of 

operational programs for 2014-2020, 

when calculating the value of the gross 

indicator, does not take into account, 

for example, an increase in the 

increasing respectability in the 

workplace or changing the scope of 

professional duties . (pp. 22-27) 

In order to evaluate the impact of the 
program on the situation of project 
participants on the labour market, it 
is recommended, apart from 
calculating the gross indicator, to 
specify (for cognitive purposes to 
specify (for cognitive purposes) an 
additional measurement that also 
takes into account other forms of 
improvement of the situation - 
increased respect among employers 
and associates and a change in the 
scope of duties.  
 

MA of the European Funds 

for Podkarpacie 2021-

2027 

In future measurements, 

calculating two versions of the 

index, including the one extended 

by other forms of improvement of 

the situation - increased respect 

among employers and associates 

and a change in the scope of 

duties. 

 

31.12.2022 
 

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

recommendation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme the European 

Funds for 

Podkarpacie 2021-

2027 

2.  In projects implemented under the 

analyzed Measures, a significant share is 

made of teachers who have a stable 

professional situation, and the forms of 

their professional promotion are 

It is recommended to supplement 

future measurements with a 

supplementary analysis, taking into 

account the omission of those 

occupational groups whose 

MA of the European Funds 

for Podkarpacie 2021-

2027 

As part of future measurements, 

it is recommended to calculate 

the indicator also in the second 

version (for learning purposes) 

ignoring these forms of 

31.12.2022 
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Lp. Conclusion Recommendation Addressee of the 

recommendation 

Manner of implementation Period of 

implementation 

independent of participation in the 

project. (pp. 40, 86) 

professional situation is stable and 

the career path is independent of 

participation in projects (e.g. 

teachers)  

occupational groups whose 

professional situation is stable 

and the career path is 

independent of participation in 

projects (e.g. teachers) 

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

recommendation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme the European 

Funds for 

Podkarpacie 2021-

2027 

3. Not every Measure implemented under 

the surveyed PI was aimed strictly at 

improving the situation on the labor 

market (this aspect was an additional 

effect of the measures implemented) - 

this applies in particular to Measures: 

7.6 (Preventive and health programs in 

the region), 8.3 (Increasing access to 

social services and health), 8.4 

(Improving access to family support 

services and foster care) 9.1 

(Development of pre-school education), 

9.2 (Improving the quality of general 

education) and 9.4 (Improving the 

quality of vocational education). (pp. 24) 

It is recommended to supplement 

future measurements with a 

supplementary analysis, taking into 

account the omission of those forms 

of support which are not aimed at 

supporting residents in improving 

their situation on the labor market. 

MA of the European Funds 

for Podkarpacie 2021-

2027 

As part of future measurements, 
it is recommended to calculate 
the indicator also in the second 
version (for learning purposes) 
ignoring these forms of support 
which are not aimed at 
supporting residents in improving 
their situation on the labor 
market. 

31.12.2022 

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

recommendation 
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Lp. Conclusion Recommendation Addressee of the 

recommendation 

Manner of implementation Period of 

implementation 

Thematic scope Cohesion policy implementation system Operational Programme the European 

Funds for 

Podkarpacie 2021-

2027 

 

  



 

59 
 

9. Spis tabel, wykresów i rysunków 

Tabela 1. Wykaz skrótów ........................................................................................................... 5 

Tabela 2 Populacja i struktura próby w podziale na PI i płeć ................................................... 20 

Tabela 3. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg priorytetu inwestycyjnego i 

płci ............................................................................................................................................ 25 

Tabela 4. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg priorytetu inwestycyjnego i 

płci ............................................................................................................................................ 27 

Tabela 5. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg 

priorytetu inwestycyjnego i płci ............................................................................................... 29 

Tabela 6. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg 

priorytetu inwestycyjnego i płci ............................................................................................... 31 

Tabela 7. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: awans w pracy – podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci .......... 32 

Tabela 8. 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 priorytetu 

inwestycyjnego i płci ................................................................................................................ 34 

Tabela 9. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej 

pracy – podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci ................................................................ 35 

Tabela 10. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy – podział wg 

priorytetu inwestycyjnego i płci ............................................................................................... 36 

Tabela 11. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników– 

podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci ............................................................................. 38 

Tabela 12. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych– 

podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci ............................................................................. 39 

Tabela 13. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: brak jakichkolwiek zmian – podział wg priorytetu inwestycyjnego i 

płci ............................................................................................................................................ 40 

Tabela 14. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg priorytetu inwestycyjnego i płci .... 42 

Tabela 15. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu ......................................................................................... 43 



 

60 
 

Tabela 16. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg priorytetów inwestycyjnych ...................... 45 

Tabela 17. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg płci ............................................................. 47 

Tabela 18. Wnioski i rekomendacje ......................................................................................... 54 

Tabela 19. Conclusions and recommendations ....................................................................... 56 

Tabela 20. Struktura populacji uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie w 

ramach RPO WP 2014-2020 od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r., w przypadku których upłynęło 

co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie .......................................... 68 

Tabela 21. Struktura próby uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie w 

ramach RPO WP 2014-2020 od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r., w przypadku których upłynęło 

co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie .......................................... 70 

Tabela 22. Podpróby, z których zostanie przeprowadzone losowanie .................................... 71 

Tabela 23. Błąd oszacowania dla poszczególnych warstw próby ............................................ 73 

Tabela 24. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg grup wiekowych ........ 81 

Tabela 25. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg poziomu wykształcenia

 .................................................................................................................................................. 83 

Tabela 26. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg grup wiekowych................... 84 

Tabela 27. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg poziomu wykształcenia ........ 85 

Tabela 28. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę spróbować sobie przypomnieć czy 

w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie:” ............................................................... 86 

Tabela 29. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę spróbować sobie przypomnieć czy 

w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie:” – podział na PI ...................................... 87 

Tabela 30. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) 

wtedy (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie) zatrudniony? ..................................... 88 

Tabela 31. Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) 

wtedy (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie) pracowała? ........................................ 88 

Tabela 32. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg grup 

wiekowych ................................................................................................................................ 89 

Tabela 33. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg 

wykształcenia ........................................................................................................................... 90 

Tabela 34. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg grup 

wiekowych ................................................................................................................................ 91 



 

61 
 

Tabela 35. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg 

wykształcenia ........................................................................................................................... 92 

Tabela 36. 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 .................................................................................................................. 93 

Tabela 37. 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 wykształcenia ...................................................................................................................... 94 

Tabela 38. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: awans w pracy – podział wg grup wiekowych ................................... 95 

Tabela 39. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: awans w pracy– podział wg wykształcenia ........................................ 96 

Tabela 38. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost oceny wynagrodzenia – podział wg grup wiekowych ............ 97 

Tabela 39. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost oceny wynagrodzenia – podział wg wykształcenia ................ 98 

Tabela 40. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy– podział wg 

grup wiekowych ....................................................................................................................... 99 

Tabela 41. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy– podział wg 

wykształcenia ......................................................................................................................... 100 

Tabela 42. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników– 

podział wg grup wiekowych ................................................................................................... 101 

Tabela 43. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników– 

podział wg wykształcenia ....................................................................................................... 102 

Tabela 44. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych– 

podział wg grup wiekowych ................................................................................................... 103 

Tabela 45. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych– 

podział wg wykształcenia ....................................................................................................... 104 

Tabela 46. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: brak zmian – podział wg grup wiekowych ....................................... 105 

Tabela 47. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: brak zmian – podział wg wykształcenia ........................................... 106 



 

62 
 

Tabela 48. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg grup wiekowych .......................... 107 

Tabela 49. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg wykształcenia .............................. 108 

Tabela 50. Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze .................................................... 114 

Tabela 51. Ludność w wieku 15 lat i więcej wg wykształcenia w województwie podkarpackim 

w latach 2017-2020 [%] .......................................................................................................... 124 

Tabela 52. Ludność korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej w województwie 

podkarpackim w latach 2017-2020 ........................................................................................ 125 

Tabela 53. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy przez ponad 12 

miesięcy) według płci w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 ........................ 127 

Tabela 54. Przyczyny bierności zawodowej mieszkańców województwa podkarpackiego w 

latach 2017-2020 .................................................................................................................... 128 

Tabela 55. Liczba nowoutworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w województwie 

podkarpackim w latach 2017-2020 [tys. miejsc] .................................................................... 129 

Tabela 56. Liczba ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 (stan na 

koniec roku) ............................................................................................................................ 130 

Tabela 57. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Podkarpaciu ogółem i w relacji do 

średniej krajowej [zł] .............................................................................................................. 137 

Tabela 58. Dzieci w wieku do lat 3 na Podkarpaciu oraz odsetek dzieci do lat 3 objętych 

opieką w żłobkach w latach 2017-2020 ................................................................................. 137 

Tabela 59. Liczba żłobków, klubów dziecięcych i miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach 

i klubach dziecięcych w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 ......................... 138 

Tabela 60. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 

w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 ............................................................ 139 

Tabela 61. Liczba przedszkoli i miejsc w przedszkolach w województwie podkarpackim 

w latach 2017-2019 ................................................................................................................ 139 

Tabela 62. Liczba szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia oraz szkół 

przysposabiających do pracy zawodowej, ich uczniów oraz absolwentów w województwie 

podkarpackim w latach 2017-2019 ........................................................................................ 139 

Tabela 63. Sposób ważenia w podziale na PI oraz pozostałe podkategorie .......................... 143 

Tabela 64. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8iii ..................... 146 

Tabela 65. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8iii ....................... 147 

Tabela 66. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8iv ..................... 148 

Tabela 67. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8iv ....................... 148 

Tabela 68. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8v ...................... 149 

Tabela 69. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8v ........................ 150 

Tabela 70. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8vi ..................... 151 

Tabela 71. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8vi ....................... 152 

Tabela 72. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9i ....................... 153 

Tabela 73. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9i ......................... 153 

Tabela 74. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9iv ..................... 154 



 

63 
 

Tabela 75. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9iv ....................... 155 

Tabela 76. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9v ...................... 156 

Tabela 77. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9v ........................ 157 

Tabela 78. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10i ..................... 158 

Tabela 79. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10i ....................... 158 

Tabela 80. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10iii ................... 159 

Tabela 81. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10iii ..................... 160 

Tabela 82. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10iv ................... 161 

Tabela 83. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10iv ..................... 162 

 

Wykres 1. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” ......................................................... 25 

Wykres 2. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg priorytetu inwestycyjnego ... 27 

Wykres 3. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg 

priorytetu inwestycyjnego ....................................................................................................... 29 

Wykres 4. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia ............................... 31 

Wykres 5. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: awans w pracy ................................................................................... 32 

Wykres 6. 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 .................................. 33 

Wykres 7. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej 

pracy ......................................................................................................................................... 35 

Wykres 8. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy ...................... 36 

Wykres 9. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników ......... 37 

Wykres 10. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych ... 39 

Wykres 11. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: brak jakichkolwiek zmian ................................................................... 40 

Wykres 12. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 

opuszczenia programu: zmiany negatywne ............................................................................. 42 

Wykres 13. Ocena uczestników odnośnie do skuteczności form wsparcia ............................. 49 

Wykres 14. Ocena jakości poszczególnych form wsparcia ...................................................... 50 

Wykres 15. Czy istniała forma wsparcia, z której chciał(a) Pan(i) skorzystać, ale nie mógł/nie 

mogła Pan(i) tego uczynić ........................................................................................................ 51 



 

64 
 

Wykres 16. Wartość wskaźnika brutto i netto – porównanie wyników poszczególnych 

pomiarów ................................................................................................................................. 81 

Wykres 17. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg grup wiekowych ...................................... 109 

Wykres 18. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg wykształcenia .......................................... 110 

Wykres 19. Liczba ludności w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 ............... 123 

Wykres 20. Struktura ludności województwa podkarpackiego wg grup wieku w latach 2017-

2020 ........................................................................................................................................ 124 

Wykres 21. Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie w latach 2017-2020 .................... 125 

Wykres 22. Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie podkarpackim w latach 2017-2020

 ................................................................................................................................................ 127 

Wykres 23. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w 

województwie podkarpackim w latach 2017-2020 ............................................................... 129 

Wykres 24. Liczba zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 

województwie podkarpackim w latach 2017-2020 ............................................................... 130 

Wykres 25. Oczekiwania pracodawców co do wykształcenia potencjalnych pracowników w 

2020 roku ............................................................................................................................... 136 

  



 

65 
 

10. Załączniki 

10.1. Szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki 

10.1.1. Zakres przedmiotowy badania 

W ramach ewaluacji wyliczona została 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 osi priorytetowych 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 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. w 

przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w 

projekcie. Z uwagi na to, że połączony I i II pomiar wskaźnika został realizowany w badaniu w 

2018/2019 r. w ramach przedmiotowej ewaluacji został on oszacowany po raz drugi w RPO 

WP 2014-2020 (III pomiar zgodnie z Wytycznymi). 

Pomiar wskaźnika objął następujące priorytety inwestycyjne (PI): 

 VII. Regionalny rynek pracy – PI 8iii (Działanie 7.3), PI 8iv (Działanie 7.4), 8v (Działanie 

7.5), 8vi (Działanie 7.6);  

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

(Działanie 8.5, 8.6);  

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

9.3), 10iv (Działanie 9.4, 9.5).  

W celu oszacowania przedmiotowego wskaźnika Wykonawca zastosował definicję zawartą w 

Załączniku nr 2 do Wytycznych Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS: 

Osoby pracujące, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu 

6 miesięcy po opuszczeniu programu przeszły z niepewnego20 do stabilnego zatrudnienia lub 

z niepełnego21 do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagająca wyższych 

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub które 

awansowały w pracy. 

                                                      
20 Niepewne zatrudnienie” należy rozumieć jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę o pracę na czas 
określony”. Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia „tymczasowe zatrudnienie” i „umowa o 
pracę na czas określony" odnoszą się do sytuacji, które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za 
podobne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy się 
po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz wskazanego przez obiektywne 
kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu tymczasowego zastępstwa pracownika. 
21 „Niepełne zatrudnienie" należy rozumieć jako 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. 
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10.1.2. Zakres podmiotowy badania 

Badanie objęło swoim zasięgiem uczestników projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych 

w ramach PI współfinansowanych z EFS, pracujących w momencie udzielenia wsparcia, 

którzy zakończyli udział w projekcie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. 

10.1.3. Zasięg terytorialny badania 

Badanie objęło swym zakresem obszar województwa podkarpackiego. 

10.1.4. Problematyka badawcza 

W ramach ewaluacji udzielone zostały odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1. 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 netto22) wskaźnika? 

2. Jaka jest dynamika (%) zmian w sytuacji uczestników projektów, osób pracujących, 

które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, po 6 miesiącach od 

opuszczenia Programu, w tym związanych z: 

a. przejściem z niepewnego do stabilnego zatrudnienia; 

b. przejściem z niepełnego do pełnego zatrudnienia; 

c. zmianą pracy na inną wymagającą wyższych 

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością; 

d. awansem w pracy 

oraz 

e. innymi korzystnymi zmianami zidentyfikowanymi przez Wykonawcę; 

f. brakiem jakichkolwiek zmian; 

g. niekorzystnymi zmianami. 

3. 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? 

W badaniu zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:  

 Skuteczność, kryterium pozwalające na ocenę osiągniętej wartości wskaźnika 

rezultatu długoterminowego; 

 Użyteczność, która pozwoli ocenić, na ile wsparcie w ramach EFS służy poprawie 

sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.  

                                                      
22 Wartość netto wskaźnika uwzględnia subiektywną ocenę wpływu wsparcia (tzn. uzyskaną w wyniku 
wskazania w pyt. 8 zawartym w załączniku nr 6 do Wytycznych - w części dotyczącej metodologii badania 
ewaluacyjnego, które jest podstawą do wyliczenia wartości wskaźnika: „Liczba osób znajdujących się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” - odpowiedzi powyżej 5 pkt. Wartość brutto 
wskaźnika nie uwzględnia odpowiedzi z pytania nr 8).   
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10.1.5. Metodyka badania 

10.1.5.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

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. Analiza desk research 

obejmie analizę danych zastanych, analizę treści dokumentów oraz analizy porównawcze. 

Analiza danych zastanych objęła źródła wskazane w jednym z kolejnych podrozdziałów 

(Załącznik 10.5). 

Analiza była prowadzona na danych pozyskanych z rzetelnych źródeł (w tym udostępnione 

przez IZ RPO WP 2014-2020) oraz na aktualnych wersjach dokumentów. Nad pracą zespołu 

badawczego czuwał kierownik zespołu badawczego. Kontrolował on postęp prac i czuwał 

nad realizacją poszczególnych zadań w terminach określonych w harmonogramie.  

10.1.5.2. Badanie CAWI/CATI 

Wyjaśnienie metodyki: Wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI – Computer 

Assisted Web Interview) to doskonała technika służąca do realizacji badań ankietowych. 

Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów i uzyskać od nich niezbędne 

informacje. By uniknąć problemów ze zwrotnością ankiet oraz by odpowiedzieć na różne 

preferencje respondentów w zakresie przeprowadzenia wywiadu, Wykonawca będzie także 

realizować wywiady za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview). 

Zastosowanie obu technik nazywa się podejściem mixed-mode. 

Metodologia prowadzenia badania ilościowego (zastosowane techniki badawcze oraz 

struktura kwestionariusza) jest zgodna z wymogami zawartymi w Załączniku nr 6 

do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Populacja badana: uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFS osi 

priorytetowych: 

 VII: 

o PI 8iii; 

o PI 8iv, 

o PI 8v; 

o PI 8vi; 

 VIII: 

o PI 9i; 

o PI 9iv; 

o PI 9v; 
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 IX: 

o PI 10i; 

o PI 10iii; 

o PI 10iv 

- tylko osoby zatrudnione w momencie przystąpienia do udziału w projekcie, którzy 

zakończyli swój udział w projekcie w ramach RPO WP 2014-2020 od 01.07.2018 r. do 

31.12.2020 r., w przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia 

uczestnictwa w projekcie. 

Populację badania przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 20. Struktura populacji uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie 
w ramach RPO WP 2014-2020 od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r., w przypadku których 
upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie 

PI Kobiety Mężczyźni Suma 

8iii  4  3  7  

8iv  609 18  627 

8v  2 474 2 882 5 356  

8vi  11 589 563  12 152  

9i  68 23 91 

9iv  793 586 1 379 

9v  3 280 1 499 4 779 

10i  4 948  1 236  6 184 

10iii  2 390  1 039  3 429  

10iv  2 890 11 951  14 841 

Suma  29 045  19 800 48 845 

Źródło: Dane SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Dobór próby: losowo-warstwowy, z uwzględnieniem PI oraz płci (warstwy główne). 

Wielkość próby: 4 601 uczestników projektów współfinansowanych ze środków EFS osi 

priorytetowych, którzy zakończyli swój udział w projekcie w ramach RPO WP 2014-2020 od 

01.07.2018 r. do 31.12.2020 r., w przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od 

zakończenia uczestnictwa w projekcie. Całkowita wielkość próby stanowi sumę liczebności 

poszczególnych warstw głównych. Taki sposób obliczenia liczebności próby wynika z tego, że 

błąd oszacowania rozpatrywany był nie dla całej próby, lecz odrębnie dla poszczególnych 

warstw. 

Warstwowanie próby: Wykonawca dokonał warstwowania próby ze względu na: 

 Płeć (K/M) – warstwa główna; 
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 Priorytet inwestycyjny – warstwa główna.  

 W jej ramach ww. warstw głównych 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); 

o Wykształcenie (podstawowe (ISCED 1), gimnazjalne (ISCED 2), 

ponadgimnazjalne (ISCED 3), policealne (ISCED 4), wyższe (ISCED 5-8). 

o Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, wyniki podzielone zostały ponadto w 

rozbiciu na Działanie 9.4 oraz 9.5. 

Operat próby: dane o uczestnikach projektów zgromadzone w ramach SL2014. 

Alokacja próby: W przypadku PI 8iii, 8iv oraz 9i Wykonawca podjął próbę realizacji badania 

ze wszystkimi uczestnikami projektów (ze względu na ich stosunkowo niską liczbę, w 

porównaniu do pozostałych PI). Ostatecznie w ramach ww. PI zrealizowane miały zostać 

wywiady z co najmniej 30% uczestników. 

W przypadku pozostałych PI, tj. PI 8v, 8vi, 9iv, 9v, 10i, 10iii, 10iv badanie zostało 

przeprowadzone na reprezentatywnej próbie uczestników projektów, z uwzględnieniem 

zasad SOPZ oraz wymogów określonych w Wytycznych oraz Wytycznych Komisji Europejskiej. 

W przypadku PI 8v, 8vi, 9iv, 9v, 10i, 10iii i 10iv liczebność warstw (wielkość prób) została 

obliczona za pomocą wzoru: 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)

𝑒2

𝑍2 +
𝑃(1 − 𝑃)

𝑁

 

 P - oszacowana proporcja w populacji (frakcja) – w niniejszym badaniu 

jako jej wartość przyjęto 0,5 

 e - dopuszczalny błąd – w niniejszym badaniu 5% 

 n - wielkość próby 

 N - wielkość populacji 

 Z - wartość Z wynikająca z przyjętego poziomu ufności. W niniejszym badaniu 

przyjęto poziom ufności na poziomie 95%, dla którego Z=1,96. 

Dla warstw głównych (priorytet inwestycyjny oraz płeć) błąd szacowania nie przekroczył 

progu 5% przy poziomie ufności 95% oraz wielkości frakcji równej 0,5 – oznacza to, że na 

95% wyniki badania nie będą różnić się od sytuacji rzeczywistej o więcej niż 5%. 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczebności warstw głównych23: 

                                                      
23 W przypadku priorytetu 10iv wyniki badania przedstawione zostały osobno w podziale na działania 9.4 oraz 
9.5.   
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Tabela 21. Struktura próby uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie w 
ramach RPO WP 2014-2020 od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r., w przypadku których 
upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie24 

PI Kobiety Mężczyźni Suma25 

8iii  1  1  2  

8iv  183 5 188 

8v  333 339 672 

8vi  372 228 600 

9i  20 7 27 

9iv  259 232 491 

9v  344 306 650 

10i  356 293 649 

10iii  331 280 611 

10iv  339 372 711 

Suma  2538 2063 4601 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

W przypadku warstwowania ze względu na podkategorie, liczebność warstw została 

obliczona odrębnie przy zastosowaniu proporcjonalnej alokacji próby dla każdej z warstw 

głównych, których liczebności zaprezentowano w tabeli powyżej.  

Liczebność ta została obliczona dla każdej warstwy głównej za pomocą następującego wzoru: 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ó𝑤 𝑧 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑑𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖

=
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑧 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑑𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑧 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑎𝑟𝑠𝑡𝑤𝑦 𝑔łó𝑤𝑛𝑒𝑗

∗ 𝑧𝑎ł𝑜ż𝑜𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ó𝑤 𝑧 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑎𝑟𝑠𝑡𝑤𝑦 𝑔łó𝑤𝑛𝑒𝑗 

Liczba poziomów losowania: został uwzględniony jeden poziom losowania. Operatem 

losowania była baza uczestników projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych w ramach PI 

współfinansowanych z EFS, pracujących w momencie udzielenia wsparcia, którzy zakończyli 

udział w projekcie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. 

Losowanie odbywało się z 300 niezależnych podprób (10 Priorytetów Inwestycyjnych * 2 

płcie*3 grupy wiekowe * 5 poziomów wykształcenia). W poniższej tabeli zaprezentowano 

poszczególne podpróby, które oznaczono za pomocą liczb od 1 do 300

                                                      
24 W przypadku PI 8iii, 9 iv oraz 9i wartości określają minimalną wielkość próby, tj. 30% uczestników projektów. 
Wykonawca będzie jednak dążył do realizacji próby, której błąd szacowania nie przekroczy 5%. 
25 Podane liczebności próby dotyczą wywiadów efektywnych. Za badanie efektywne będzie uważane takie, w 
przypadku którego respondent w pytaniu 1 udzielił odpowiedzi innej niż a, b albo j oraz udzielił odpowiedzi na 
wszystkie pytania go dotyczące. 
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Tabela 22. Podpróby, z których zostanie przeprowadzone losowanie 
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8iii 
kobieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

mężczyzna 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

8iv 
kobieta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

mężczyzna 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

8v  
kobieta 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

mężczyzna 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

8vi  
kobieta 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

mężczyzna 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

9i 
kobieta 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

mężczyzna 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

9iv  
kobieta 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

mężczyzna 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

9v  
kobieta 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 

mężczyzna 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 

10i  
kobieta 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 

mężczyzna 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 

10iii  kobieta 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
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Priorytety inwestycyjne płeć 

grupa wiekowa 

poniżej 25 lat pomiędzy 25 a 49 lat 50 lat i więcej 
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mężczyzna 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 

10iv  
kobieta 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 

mężczyzna 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r.. 
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Sposób losowania respondentów: Każdemu potencjalnemu respondentowi została 

przypisana inna całkowita liczba (z przedziału od 1 do n, gdzie n to liczba osób należących do 

danej warstwy). Następnie za pomocą generatora liczb losowych wygenerowana została pula 

niepowtarzających się liczb całkowitych z przedziału od 1 do n równa liczbie wywiadów 

założonych dla danej warstwy. 

Wielkość i struktura błędu szacowania według warstw: 

W poniższej tabeli zaprezentowano błąd szacowania według warstw. 

Tabela 23. Błąd oszacowania dla poszczególnych warstw próby 
Błąd szacowania dla przedziału ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. 

PI Kobiety Mężczyźni 

8iii  n.d. n.d. 

8iv  n.d. n.d. 

8v  5% 5% 

8vi  5% 5% 

9i  n.d. n.d. 

9iv  5% 5% 

9v  5% 5% 

10i  5% 5% 

10iii  5% 5% 

10iv  5% 5% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pilotaż: Badanie ankietowe zostało poprzedzone pilotażem. Objął on 1% ustalonej próby 

badawczej, tj. 46 uczestników projektów. Badanie pilotażowe pozwoliło na sprawdzenie 

narzędzia badawczego, które potwierdziło poprawność narzędzia badawczego, brak 

ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających 

prawidłowy kontakt z respondentem. Same wyniki pilotażu w związku z tym włączone 

zostały do wyników badania głównego.  
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10.2. Wzory wykorzystanych narzędzi badawczych – kwestionariusz 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 15 minut. Pana(i) wypowiedzi są całkowicie anonimowe i 
będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, bez możliwości połączenia 
ich z konkretną osobą. W badaniu 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 pozyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w 
formie opracowania statystycznego, bez wskazywania jakichkolwiek danych osobowych. 
 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy nr RP-V.410.1.14.2021 powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 r. zawartej 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 z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, a „EU-CONSULT” Sp. z o.o., 
spółką mającą siedzibę w Gdańsku, 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 18C lok. D, NIP: 5833103181, 
REGON: 221038661, zarejestrowaną pod numerem 0000358383 w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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  
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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.  
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 – przejście 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? 
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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. 
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 (jakiej?) ………………………………………………………………………………………………………… 
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(i) sytuacji zawodowej na skutek udziału w projekcie?  
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 
a) Tak, zaszły zmiany pozytywne 
b) Nie nastąpiły zmiany - przejście do pyt. 17 
c) Tak, zaszły zmiany niekorzystne (jakie?) ……………………….……………….. - przejście do pyt. 15 
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d) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi - przejście do pyt. 17 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 13 wskazali 
odpowiedź „a”. 
14. Jakie inne pozytywne zmiany nastąpiły w Pana(i) sytuacji zawodowej na skutek udziału w 

projekcie?  
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 
a) Spadło zagrożenie, że stanowisko mojej pracy zostanie zlikwidowane – przejście do pyt. 17 
b) Cieszę się większym poważaniem ze strony pracodawcy – przejście do pyt. 17 
c) Cieszę się większym poważaniem ze strony współpracowników – przejście do pyt. 17 
d) Sprawniej radzę sobie z wykonywaniem zadań służbowych – przejście do pyt. 17 
e) Inne (jakie?) …………………………………………………………………… – przejście do pyt. 17 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 13 wskazali 
odpowiedź „c”. 
15. Jakie negatywne zmiany nastąpiły w Pana(i) sytuacji zawodowej? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 13 wskazali 
odpowiedź „c”. 
16. Z czego wynikają negatywne zmiany, które nastąpiły w Pana(i) sytuacji zawodowej? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. Jak ocenia Pan(i) skuteczność poszczególnych form wsparcia oferowanych w ramach 

projektu?  
Uwaga: wyświetlone zostaną tylko te formy wsparcia, z których skorzystał respondent (dane 
pobrane zostaną z bazy)  

 Bardzo 

wysoko 

Wysoko Przeciętnie Nisko Bardzo 

nisko 

Nie 

dotyczy 

Doradztwo             
Doskonalenie zawodowe             
Przygotowanie zawodowe 

dorosłych 
            

Szkolenie/kurs             
Staż/praktyka             
Zajęcia dodatkowe             
Studia/kształcenie 

podyplomowe             

Wsparcie z wykorzystania 

TIK 
            

Instrumenty finansowe             
Opieka nad dzieckiem do 

lat 3/ refundacja kosztów 

opieki nad dziećmi do lat 7 

lub inną osobą zależną 

            

Zwrot kosztów przejazdu, 

zakwaterowania 
            

Wizyta studyjna             
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Usługa rozwojowa dla 

pracownika 

przedsiębiorstwa 
            

Program zdrowotny             
Usługa 

zdrowotna/medyczna             

Usługa wsparcia ekonomii 

społecznej 
            

Usługa aktywnej integracji             
Usługa społeczna 

świadczona w interesie 

ogólnym 
            

Inne             
 

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. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

20. Jakie czynniki zadecydowały o skuteczności form, z których Pan(i) skorzystał(a)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
21. Czy istniała forma wsparcia, z której chciał(a) Pan(i) skorzystać, ale nie mógł/nie mogła Pan(i) 

tego uczynić? 
a) Tak 
b) Nie – przejście do pyt. 24 
c) Trudno powiedzieć – przejście do pyt. 24 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 21 wskazali 
odpowiedź „a”. 
22. Jaka to była forma bądź formy? 
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 

a) Doradztwo 
b) Doskonalenie zawodowe 
c) Szkolenie/kurs 
d) Staż/praktyka 
e) Zajęcia dodatkowe 
f) Przygotowanie zawodowe dorosłych 
g) Studia/kształcenie podyplomowe 
h) Wsparcie z wykorzystania TIK 
i) Instrumenty finansowe 
j) Opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną 

osobą zależną 
k) Zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 
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l) Wizyta studyjna 
m) Usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa (usługa mająca na celu nabycie, 

utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych) 
n) Program zdrowotny 
o) Usługa zdrowotna/medyczna 
p) Usługa wsparcia ekonomii społecznej 
q) Usługa aktywnej integracji 
r) Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 
s) Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 21 wskazali 
odpowiedź „a”. 
23. Dlaczego chciał(a) Pan(i) skorzystać z tej formy/tych form? 
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 

a) W celu znalezienia pracy 
b) W celu zmiany pracy 
c) W celu podwyższenia kwalifikacji 
d) W celu samorozwoju 
e) W celu przekwalifikowania się 
f) W celu założenia własnej działalności gospodarczej 
g) W celu sprawdzenia stanu swojego zdrowia 
h) Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………. 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „doradztwo”. 
24. Czego dotyczyło doradztwo, z którego skorzystał(a) Pan(i) w trakcie projektu?26 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „doskonalenie zawodowe”. 
25. W jakim zakresie doskonalił(a) się Pan(i) zawodowo w ramach projektu?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „przygotowanie zawodowe dorosłych”. 
26. Jaki zakres obejmowało przygotowanie zawodowe dorosłych, z którego skorzystał( Pan(i) w 

trakcie projektu? (pytanie otwarte) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „staż/praktyka”. 
27. W jakiej branży pracował(a) Pan(i) w ramach stażu/praktyki 

zorganizowanego/zorganizowanej w ramach projektu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „studia/kształcenie podyplomowe”. 
 

                                                      
26 Ankieterom zostanie przekazana lista, zawierająca typy doradztwa, szkoleń, studiów podyplomowych 
itp., z których mogli skorzystać uczestnicy projektów. 
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28. Jaką tematykę miały/miało studia/kształcenie podyplomowe, w których/którym 
uczestniczył(a) Pan(i) w ramach projektu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „szkolenie/kurs”. 
29. Jaką tematyką miał/o szkolenie/kurs, w którym uczestniczył(a) Pan(i) w ramach projektu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy skorzystali z formy 
wsparcia „usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa”. 
30. 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) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
31. 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 – przejście do pyt. 34 
c) (Nie czytać) Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi – przejście do pyt. 34 

Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 31 wskazali 
odpowiedź „a”. 
32. Czego dotyczyło wsparcie towarzyszące, z którego skorzystał(a) Pan(i) w trakcie projektu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga: Pytanie zostanie zadane/wyświetli się tylko respondentom, którzy w pytaniu 31 wskazali 
odpowiedź „a”. 
33. 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 „zdecydowanie źle”, a 10 oznacza, że 
"zdecydowanie dobrze”. Proszę wskazać jedną odpowiedź. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

34.  Jakie, Pana(i) zdaniem, działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć jakość wsparcia dla 
osób pracujących? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziękuję za udział w badaniu. 
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10.3. Zestawienia i analiza danych 

Niniejszy do raportu końcowego zawiera informacje uszczegóławiające wcześniejszą analizę. 

Uzyskane wyniki badania przeanalizowane zostały względem wieku i wykształcenia 

uczestników projektów. 

Ze względu na stosowane ważenie i obliczenia prowadzone osobno dla każdej zmiennej, 

wartości w zakresie liczby osób, których sytuacja uległa poprawie nie sumują się do wartości 

przedstawionych w rozdziale 6. Procedura ważenia opisana została w podrozdziale 5.2 oraz 

załączniku 10.7. 

Na początek warto zestawić aktualnie obliczoną wartość wskaźnika brutto i netto z 

wartościami odnotowanymi w ramach poprzedniego pomiaru. Odnotowano spadek w 

zakresie wskaźnika brutto (o nieco ponad 3 p.p.). Z kolei w ramach wskaźnika netto 

odnotowano obecnie niewielki wzrost (0,91 p.p.). 

Wykres 16. Wartość wskaźnika brutto i netto – porównanie wyników poszczególnych 
pomiarów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych oraz analizy desk research. 

 
Biorąc po uwagę wartość brutto wskaźnika w podziale na grupy wiekowe uczestników 

projektów, zdecydowanie największe efekty w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy 

widoczne są w przypadku osób w wieku 25-49 lat (w szczególności w przypadku PI 10iv). 

Zdecydowanie najniższe efekty odnotowano wśród najstarszej grupy wiekowej, tj. powyżej 

54 roku życia. Zjawisko to wynika z wieloletniego doświadczenia zawodowego tychże osób, 

co wiąże się z ustabilizowaną sytuacja zawodową, która (zgodnie z metodologią wyliczenia 

ww. wskaźnika) nie pozwala na zaobserwowanie znaczących zmian w sytuacji na rynku 

pracy. 

Tabela 24. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 28,57% 2 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 14,21% 2 10,03% 56 0,00% 0 0,00% 0 

10,95%

2,88%

7,92%

3,76%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Brutto Netto

do 30.06.2018 r. od 01.07.2018 r.   do 31.12.2020 r.
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PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8v 16,99% 18 7,55% 60 1,35% 2 0,00% 0 

8vi  0,00% 0 4,16% 8 1,04% 5 0,68% 2 

9i 0,00% 0 22,28% 13 10,71% 2 18,75% 1 

9iv 0,00% 0 4,78% 15 3,59% 6 4,56% 4 

9v 13,98% 5 9,77% 61 4,75% 11 4,69% 7 

10i 0,00% 0 4,95% 60 2,65% 16 1,72% 4 

10iii 0,00% 0 10,11% 50 5,48% 11 5,61% 6 

10iv 16,11% 29 14,50% 220 5,63% 14 5,25% 6 

Działanie 9.4 7,61% 0 7,62% 17 1,32% 1 0,00% 0 

Działanie 9.5 16,44% 29 14,97% 194 6,65% 10 6,88% 4 

Razem 15,75% 56 9,58% 556 2,55% 52 2,15% 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Analizując wyniki w podziale na wykształcenie, największe zmiany zaobserwowano wśród 

uczestników projektów posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne. Wynik ten jednak 

odnosi się do wartości procentowej, gdyż nominalnie (biorąc pod uwagę przeliczenie na 

liczbę osób, których sytuacja się poprawiła) na pierwszym miejscu znalazły się osoby z 

wykształceniem wyższym (ze względu na wyższą liczebność osób z wykształceniem wyższym 

w analizowanej populacji).
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Tabela 25. Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – 
podział wg poziomu wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 50,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 15,17% 8 7,13% 4 10,19% 47 

8v 0,00% 0 13,75% 3 9,13% 29 2,21% 1 7,82% 49 

8vi  1,69% 0 0,00% 0 1,18% 3 2,70% 4 3,35% 8 

9i 0,00% 0 0,00% 0 26,08% 15 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 7,39% 2 0,00% 0 6,09% 15 1,02% 1 2,49% 4 

9v 0,00% 0 0,00% 0 7,12% 13 5,99% 7 10,57% 61 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 4,14% 75 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 8,02% 20 5,71% 2 9,67% 40 

10iv 7,57% 1 25,42% 3 16,39% 136 5,76% 6 9,40% 92 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 6,46% 1 11,73% 1 5,38% 16 

Działanie 9.5 7,57% 1 25,42% 3 16,49% 136 5,22% 5 10,54% 72 

Razem 3,10% 3 8,16% 6 10,77% 233 3,72% 22 6,65% 351 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Biorąc po uwagę wartość netto wskaźnika w podziale na grupy wiekowe uczestników 

projektów, ponownie zdecydowanie największe efekty w zakresie poprawy sytuacji na rynku 

pracy widoczne są w przypadku osób w wieku 25-49 lat (w szczególności w przypadku PI 

10iv). Zdecydowanie najniższe efekty, tak jak w przypadku wskaźnika brutto, odnotowano 

wśród najstarszej grupy wiekowej, tj. powyżej 54 roku życia.  

Tabela 26. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 5,71% 1 2,39% 13 0,00% 0 0,00% 0 

8v 10,91% 12 4,56% 36 1,35% 2 0,00% 0 
8vi  0,00% 0 2,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 
9i 0,00% 0 17,57% 10 5,36% 1 9,38% 1 
9iv 0,00% 0 1,56% 5 0,31% 1 0,53% 0 
9v 1,97% 1 3,27% 20 1,26% 3 1,56% 2 
10i 0,00% 0 0,40% 5 0,51% 3 0,00% 0 
10iii 0,00% 0 4,93% 25 1,12% 2 1,54% 2 
10iv 8,40% 15 8,30% 126 1,95% 5 2,49% 3 
Działanie 9.4 0,00% 0 1,73% 4 0,00% 0 0,00% 0 

Działanie 9.5 8,72% 15 8,75% 114 2,41% 4 3,26% 2 

Razem 8,43% 30 4,74% 275 0,56% 11 0,53% 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Analizując wskaźnik netto w podziale na wykształcenie, największe zmiany zaobserwowano 

wśród uczestników projektów posiadających wykształcenie gimnazjalne. Wynik ten jednak 

odnosi się do wartości procentowej, gdyż nominalnie (biorąc pod uwagę przeliczenie na 

liczbę osób, których sytuacja się poprawiła) na pierwszym miejscu znalazły się osoby z 

wykształceniem ponadgimnazjalnym (ze względu na wyższą liczebność osób z 

wykształceniem ponadgimnazjalnym w analizowanej populacji).
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Tabela 27. Wartość netto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – 
podział wg poziomu wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 3,53% 2 1,84% 1 2,66% 12 

8v 0,00% 0 13,75% 3 6,27% 20 2,21% 1 3,96% 25 

8vi  1,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,84% 2 0,94% 2 

9i 0,00% 0 0,00% 0 19,57% 11 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 2,65% 1 0,00% 0 1,64% 4 0,00% 0 0,55% 1 

9v 0,00% 0 0,00% 0 1,76% 3 2,25% 3 3,48% 20 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,44% 8 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 5,41% 13 0,00% 0 3,02% 12 

10iv 0,00% 0 25,42% 3 9,57% 80 2,87% 3 3,90% 38 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,33% 4 

Działanie 9.5 0,00% 0 25,42% 3 9,66% 80 3,13% 3 4,62% 31 

Razem 0,89% 1 8,16% 6 6,08% 132 1,94% 11 2,17% 114 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Jak wskazano w treści raportu, znacząca część uczestników analizowanych projektów 

posiadała stabilne zatrudnienie już w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. W celu 

oszacowania skali tego zjawiska poniżej przedstawiono odpowiedzi na pytanie o sytuację 

zawodową w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Ponad 80% uczestników było 

regularnym pracownikiem, a niemal 9% prowadziło własną działalność gospodarczą 

(najczęściej w przypadku projektów realizowanych w ramach PI 8v). Co więcej ponad 1% 

uczestników prowadziło własne gospodarstwo rolne. Tym samym, niepewne zatrudnienie 

(praca dorywcza, płatny staż/praktyka oraz pomaganie w rodzinnej działalności gospodarczej 

lub gospodarstwie rolnym) dotyczyło zaledwie niecałych 3% ogółu uczestników. Taka 

sytuacja determinuje więc brak możliwości uzyskania stosunkowo wysokiej wartości 

wskaźnika brutto. 

Tabela 28. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę spróbować sobie przypomnieć 
czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie:” 

Odpowiedź kobieta  mężczyzna Razem 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 4,08% 4,59% 8,66% 

 Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej 
firmie 

47,82% 32,73% 80,55% 

 Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0,95% 0,66% 1,61% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0,60% 0,51% 1,11% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej 
lub gospodarstwie rolnym 

0,37% 0,13% 0,50% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0,40% 0,13% 0,54% 

 Żadne z powyższych 5,38% 1,65% 7,03% 

Razem 59,60% 40,40% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Tabela 29. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie:” – 
podział na PI 

Etykiety 
wierszy 

Był(a) 
Pan(i) 
zarejestrow
any(a) w 
urzędzie 
pracy jako 
bezrobotny
(a) 

Nie 
pracował(a
) Pan(i), ale 
nie był(a) 
Pan(i) 
zarejestrow
any w 
urzędzie 
pracy 

Prowadził(
a) Pan(i) 
własną 
działalność 
gospodarc
zą 

Był(a) 
Pan(i) 
regularnym 
pracowniki
em, ale nie 
we własnej 
firmie 

Pracował(a
) Pan(i) 
dorywczo 

Prowadził(
a) Pan(i) 
własne 
gospodarst
wo rolne 

Pomagał(a) 
Pani(i) w 
rodzinnej 
działalnośc
i 
gospodarc
zej lub 
gospodarst
wie rolnym 

Był(a) 
Pan(i) na 
płatnym 
stażu lub 
praktyce 

Żadne z 
powyższyc
h 

Nie 
wiem/nie 
pamiętam/
odmowa 
odpowiedzi 

08(iii) 0,00% 0,00% 14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08(iv) 0,32% 2,27% 5,35% 58,67% 0,97% 0,65% 0,00% 0,00% 26,58% 5,19% 

08(v) 2,24% 0,78% 32,04% 52,28% 0,86% 0,00% 0,09% 0,78% 2,76% 8,18% 

08(vi) 0,74% 0,74% 8,01% 74,33% 3,56% 3,26% 0,89% 0,45% 4,45% 3,56% 

09(i) 0,00% 0,00% 2,53% 51,90% 22,78% 5,06% 6,33% 10,13% 0,00% 1,27% 

09(iv) 0,19% 0,19% 2,51% 85,52% 4,05% 2,12% 0,58% 0,19% 2,70% 1,93% 

09(v) 3,54% 1,57% 7,47% 72,86% 1,18% 1,38% 0,69% 0,39% 4,03% 6,88% 

10(i) 0,92% 0,92% 0,41% 82,43% 0,20% 0,05% 0,20% 0,31% 9,16% 5,40% 

10(iii) 0,53% 1,20% 5,05% 80,21% 0,66% 2,12% 0,80% 0,80% 3,98% 4,65% 

10(iv) 2,44% 1,51% 5,02% 74,48% 1,38% 0,84% 0,40% 0,31% 3,77% 9,85% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zdecydowanie najczęściej uczestnicy byli zatrudnieni w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony (blisko 76%). Tym samym, 

możliwości poprawienia ich sytuacji na rynku pracy były ograniczone, determinując niską 

wartość wskaźnika brutto. 

Tabela 30. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Na podstawie jakiej umowy był(a) 
Pan(i) wtedy (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie) zatrudniony? 

Odpowiedź kobieta  mężczyzna Razem 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 46,84% 29,06% 75,90% 

Umowy o pracę na czas określony 9,60% 6,90% 16,50% 

Umowy o dzieło/zlecenie 1,79% 1,24% 3,03% 

Innej umowy 0,53% 0,57% 1,10% 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0,16% 0,08% 0,24% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 1,96% 1,27% 3,23% 

Razem 60,87% 39,13% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Co więcej, zdecydowana większość uczestników projektów była zatrudniona (w momencie 

rozpoczęcia udziału w nich) na pełen etat (niemal 90%). Co więcej, blisko 2,5% pracowało w 

niepełnym wymiarze, lecz nie chciało zmieniać tejże sytuacji. Tym samym możliwość 

poprawienia się sytuacji uczestników projektów w zakresie wymiaru czasu pracy na skutek 

otrzymanego wsparcia była znacznie ograniczona, determinując niską wartość wskaźnika 

brutto. 

Tabela 31. Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) 
wtedy (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie) pracowała? 

Odpowiedź kobieta  mężczyzna Razem 

W pełnym / na cały etat 53,68% 35,79% 89,46% 

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) 
pracować na pełen etat 

3,25% 1,34% 4,58% 

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) 
Pan(i) pracować na pełen etat 

1,53% 0,92% 2,45% 

Nie wiem/nie pamiętam/odmowa odpowiedzi 2,42% 1,08% 3,50% 

Razem 60,87% 39,13% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

By poszerzyć opis wskaźnika zawarty w głównej części raportu, wybrane elementy 

przedstawiono również w podziale na wiek i wykształcenie uczestników projektów.  

W przypadku przejścia z niepewnego do stabilnego zatrudnienia największe zmiany 

odnotowano w przypadku uczestników projektów realizowanych w ramach najmłodszej 

grupy osób (poniżej 25 roku zżycia). Sytuacja ta odnosi się jednakże do ujęcia procentowego, 

gdyż w przeliczeniu na osoby, których sytuacja w tym zakresie uległa poprawie, na 

pierwszym miejscu znajdują się uczestnicy w wieku 25-49 lat (co wynika z ich najliczniejszego 

udziału w populacji). 
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Tabela 32. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia – podział wg 
grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 28,57% 2 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 8,49% 1 5,97% 33 0,00% 0 0,00% 0 

8v 5,27% 6 2,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 

8vi  0,00% 0 0,97% 2 0,38% 2 0,68% 2 

9i 0,00% 0 19,08% 11 10,71% 2 18,75% 1 

9iv 0,00% 0 3,79% 12 2,97% 5 4,03% 4 

9v 11,02% 4 4,33% 27 2,75% 6 3,13% 4 

10i 0,00% 0 2,23% 27 1,01% 6 0,70% 2 

10iii 0,00% 0 2,77% 14 3,35% 7 3,23% 3 

10iv 7,07% 13 3,53% 53 1,36% 3 0,00% 0 

Działanie 9.4 7,61% 0 1,73% 4 0,00% 0 0,00% 0 

Działanie 9.5 7,05% 12 3,65% 47 1,68% 3 0,00% 0 

Razem 6,64% 24 2,89% 168 1,09% 22 1,15% 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Natomiast w podziale na poziomy wykształcenia największe zmiany (w ujęciu procentowym) 

zaobserwowano wśród uczestników projektów posiadających wykształcenie na poziomie 

ponadgimnazjalnym. Niemniej w przeliczeniu na liczbę osób, których sytuacja się w tym 

zakresie poprawiła na pierwszym miejscu znalazły się osoby z wykształceniem wyższym. 



 

90 
 

Tabela 33. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z niepewnego do stabilnego 
zatrudnienia – podział wg wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 50,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 11,63% 6 3,45% 2 5,76% 27 

8v 0,00% 0 3,44% 1 2,28% 7 0,00% 0 2,44% 15 

8vi  1,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,87% 1 1,00% 2 

9i 0,00% 0 0,00% 0 22,84% 13 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 4,73% 1 0,00% 0 5,32% 13 1,02% 1 1,38% 2 

9v 0,00% 0 0,00% 0 3,11% 6 4,16% 5 4,86% 28 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,80% 33 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 2,20% 5 5,71% 2 3,34% 14 

10iv 0,00% 0 7,29% 1 4,75% 39 0,00% 0 2,48% 24 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 6,46% 1 0,00% 0 1,33% 4 

Działanie 9.5 0,00% 0 7,29% 1 4,73% 39 0,00% 0 2,81% 19 

Razem 1,05% 1 2,28% 2 3,27% 71 1,34% 8 2,40% 127 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Kolejnym badanym aspektem jest przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia. Pod 

względem procentowym ponownie najczęściej sytuacja ta dotyczy najmłodszej grupy 

wiekowej, lecz biorąc pod uwagę liczbę osób (determinowana liczebnością populacje w 

danej warstwie) największe efekty wsparcia odnotowano wśród osób w wieku 25-49 lat. 

Tabela 34. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia – podział wg grup 
wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,80% 4 0,00% 0 0,00% 0 

8v 1,97% 2 0,04% 0 0,97% 1 0,00% 0 

8vi  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9i 0,00% 0 6,31% 4 5,36% 1 9,38% 1 

9iv 0,00% 0 1,30% 4 1,43% 2 1,91% 2 

9v 2,96% 1 1,50% 9 0,81% 2 0,00% 0 

10i 0,00% 0 1,38% 17 0,47% 3 0,33% 1 

10iii 0,00% 0 0,58% 3 0,00% 0 0,00% 0 

10iv 1,97% 3 0,64% 10 2,11% 5 2,28% 2 

Działanie 9.4 0,00% 0 2,17% 5 1,32% 1 0,00% 0 

Działanie 9.5 2,05% 4 0,53% 7 2,30% 4 2,98% 2 

Razem 1,96% 7 0,68% 40 0,47% 10 0,36% 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

Natomiast w podziale na poziomy wykształcenia największe zmiany (w ujęciu procentowym) 

zaobserwowano wśród uczestników projektów posiadających wykształcenie na poziomie 

podstawowym. Niemniej względem liczby osób, których sytuacja się w tym zakresie 

poprawiła na pierwszym miejscu znalazły się osoby z wykształceniem wyższym. 
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Tabela 35. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: przejście z niepełnego do pełnego 
zatrudnienia – podział wg wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 3,68% 2 0,74% 3 

8v 0,00% 0 0,00% 0 0,83% 3 0,00% 0 0,07% 0 

8vi  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9i 0,00% 0 0,00% 0 8,13% 5 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 4,73% 1 0,00% 0 1,35% 3 0,00% 0 1,38% 2 

9v 0,00% 0 0,00% 0 2,67% 5 0,00% 0 1,21% 7 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,06% 19 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 0,21% 1 0,00% 0 0,58% 2 

10iv 7,57% 1 0,00% 0 0,98% 8 0,99% 1 0,72% 7 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 11,73% 1 1,19% 4 

Działanie 9.5 7,57% 1 0,00% 0 0,99% 8 0,00% 0 0,59% 4 

Razem 2,27% 2 0,00% 0 0,85% 18 0,21% 1 0,66% 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/ kwalifikacji i 

wiążącą się z większą odpowiedzialnością zaobserwowana została głównie wśród osób w 

przedziale wiekowym 25-49 lat. Jednocześnie najrzadziej sytuacja ta występowała wśród 

osób powyżej 54 roku życia. 

Tabela 36. 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 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 5,71% 1 1,66% 9 0,00% 0 0,00% 0 

8v 9,37% 10 4,04% 32 1,35% 2 0,00% 0 

8vi  0,00% 0 1,28% 3 0,66% 3 0,00% 0 

9i 0,00% 0 19,16% 11 5,36% 1 9,38% 1 

9iv 0,00% 0 1,69% 5 0,68% 1 1,16% 1 

9v 2,96% 1 3,91% 24 1,65% 4 0,81% 1 

10i 0,00% 0 0,81% 10 1,01% 6 0,36% 1 

10iii 0,00% 0 6,66% 33 0,71% 1 0,35% 0 

10iv 8,43% 15 7,72% 117 2,82% 7 2,49% 3 

Działanie 9.4 0,00% 0 2,17% 5 0,00% 0 0,00% 0 

Działanie 9.5 8,76% 15 8,10% 105 3,49% 5 3,26% 2 

Razem 8,14% 29 4,59% 266 1,08% 22 0,45% 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/ kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością niemal nie 

występowała wśród osób z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym. Najczęściej natomiast sytuacje tego typu identyfikowana wśród 

uczestników z wykształceniem ponadgimnazjalnym. 

Tabela 37. 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 wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 1,51% 1 0,00% 0 1,99% 9 

8v 0,00% 0 10,31% 2 6,17% 20 0,00% 0 3,14% 20 

8vi  0,00% 0 0,00% 0 1,18% 3 0,00% 0 1,41% 4 

9i 0,00% 0 0,00% 0 21,19% 12 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 4,73% 1 0,00% 0 1,52% 4 0,00% 0 1,11% 2 

9v 0,00% 0 0,00% 0 3,09% 6 1,83% 2 4,01% 23 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,88% 16 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 5,61% 14 0,00% 0 4,79% 20 

10iv 0,00% 0 25,42% 3 8,80% 73 4,81% 5 4,02% 39 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 11,73% 1 0,76% 2 

Działanie 9.5 0,00% 0 25,42% 3 8,89% 73 4,17% 4 4,94% 34 

Razem 0,37% 0 7,74% 5 6,04% 131 1,04% 6 2,52% 133 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Również awans w pracy najczęściej następował wśród osób w wieku 25-49 lat. W 

pozostałych grupach wiekowych zjawisko to niemal nie występowało.  

Tabela 38. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: awans w pracy – podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 2,21% 12 0,00% 0 0,00% 0 
8v 3,46% 4 1,77% 14 0,00% 0 0,00% 0 
8vi  0,00% 0 1,90% 4 0,00% 0 0,00% 0 
9i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
9iv 0,00% 0 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 
9v 0,00% 0 1,93% 12 0,81% 2 1,56% 2 
10i 0,00% 0 0,78% 9 0,33% 2 0,33% 1 
10iii 0,00% 0 1,60% 8 1,60% 3 2,02% 2 
10iv 2,22% 4 3,75% 57 1,08% 3 0,49% 1 
Działanie 9.4 0,00% 0 2,73% 6 0,00% 0 0,00% 0 

Działanie 9.5 2,31% 4 3,82% 50 1,34% 2 0,64% 0 

Razem 2,33% 8 2,33% 135 0,36% 7 0,39% 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zjawisko awansu w pracy dotyczyło w głównej mierze osób z wyksztalceniem wyższym. Stosunkowo często identyfikowano tego rodzaju sytuacje 

również wśród uczestników z wykształceniem ponadgimnazjalnym w ramach PI 10iv (projekty te dotyczyły szkolnictwa zawodowego). 

Tabela 39. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: awans w pracy– podział wg 
wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 2,02% 1 0,00% 0 2,43% 11 

8v 0,00% 0 0,00% 0 1,07% 3 2,21% 1 2,62% 16 

8vi  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,84% 2 0,94% 2 

9i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,02% 1 0,00% 0 

9v 0,00% 0 0,00% 0 1,34% 2 0,00% 0 2,23% 13 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,62% 11 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 0,21% 1 0,00% 0 2,80% 11 

10iv 0,00% 0 0,00% 0 3,84% 32 0,96% 1 2,73% 27 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,10% 6 

Działanie 9.5 0,00% 0 0,00% 0 3,88% 32 1,04% 1 2,90% 20 

Razem 0,00% 0 0,00% 0 2,11% 46 1,33% 8 1,68% 89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Biorąc pod uwagę grupy wiekowe, wzrost oceny wynagrodzenia był szczególnie widoczny 

wśród osób w przedziale wiekowym 25-49 lat. Szczególnie wysoki udział (rozumiany jako 

szacowana liczba osób) przypadł na Działanie 9.5. 

Tabela 40. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: wzrost oceny wynagrodzenia – podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 14,29% 1 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 31,99% 4 29,17% 162 0,00% 0 0,00% 0 

8v 31,19% 34 47,59% 380 33,58% 42 35,19% 17 

8vi  0,00% 0 10,31% 21 10,91% 48 13,74% 32 

9i 25,00% 1 48,29% 28 4,76% 1 57,63% 4 

9iv 3,85% 1 16,35% 53 8,90% 15 11,13% 10 

9v 11,78% 4 24,24% 152 9,14% 21 19,23% 28 

10i 0,00% 0 7,49% 91 2,87% 17 5,70% 14 

10iii 0,00% 0 26,23% 131 9,27% 19 18,76% 19 

10iv 17,50% 31 26,52% 402 17,10% 43 32,74% 36 

Działanie 9.4 7,61% 0 20,46% 45 10,61% 10 6,95% 4 

Działanie 9.5 17,89% 31 26,93% 350 36,20% 56 40,75% 23 

Razem 20,13% 72 23,72% 1377 11,06% 225 16,28% 161 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zjawisko awansu w pracy dotyczyło w głównej mierze osób z wyksztalceniem wyższym. Stosunkowo często identyfikowano tego rodzaju sytuacje 

również wśród uczestników z wykształceniem ponadgimnazjalnym w ramach PI 10iv (projekty te dotyczyły szkolnictwa zawodowego). 

Tabela 41. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: wzrost oceny wynagrodzenia – 
podział wg wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 25,77% 13 31,03% 18 29,37% 135 

8v 18,07% 2 42,49% 9 44,22% 141 47,90% 24 48,17% 303 

8vi  2,37% 1 0,59% 0 19,71% 44 17,37% 23 10,97% 27 

9i 53,33% 4 0,00% 0 42,90% 25 28,57% 2 64,29% 3 

9iv 9,47% 3 0,00% 0 19,14% 48 26,20% 19 6,42% 10 

9v 16,54% 2 18,18% 1 28,73% 53 17,88% 21 21,25% 122 

10i 0,00% 0 0,00% 0 13,46% 1 0,00% 0 6,74% 122 

10iii 32,64% 3 33,33% 2 34,04% 84 20,05% 7 16,56% 68 

10iv 7,57% 1 34,53% 4 27,09% 225 18,60% 20 24,79% 243 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 6,46% 1 23,46% 2 17,34% 52 

Działanie 9.5 7,57% 1 34,53% 4 27,29% 225 18,16% 19 26,89% 183 

Razem 9,63% 10 16,27% 11 28,10% 609 20,01% 116 18,31% 967 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

 



 

99 
 

Sytuacja zmniejszenia zagrożenia likwidacją stanowiska pracy identyfikowana była głównie 

wśród osób w wieku 25-49 lat. Najrzadziej zaś występowała wśród uczestników w wieku 

powyżej 54 lat. 

Tabela 42. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy– podział wg 
grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 4,42% 25 0,00% 0 0,00% 0 

8v 2,57% 3 5,06% 40 4,23% 5 0,76% 0 

8vi  0,00% 0 0,43% 1 0,00% 0 0,00% 0 

9i 0,00% 0 6,39% 4 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 0,00% 0 1,11% 4 0,00% 0 0,00% 0 

9v 0,00% 0 3,73% 23 4,15% 10 5,54% 8 

10i 0,00% 0 0,89% 11 1,20% 7 0,73% 2 

10iii 0,00% 0 1,90% 9 1,31% 3 0,35% 0 

10iv 6,27% 11 7,67% 116 4,16% 10 3,07% 3 

Działanie 9.4 0,00% 0 4,45% 10 1,32% 1 2,45% 1 

Działanie 9.5 6,52% 11 7,89% 102 4,82% 7 3,26% 2 

Razem 4,87% 17 4,22% 245 1,27% 26 0,94% 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Sytuacja zmniejszenia zagrożenia likwidacją stanowiska pracy identyfikowana była głównie wśród uczestników posiadających wykształcenie wyższe. 

Stosunkowo często występowała również u osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym, w tym w szczególności wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 10iv (a dokładnie w zakresie Działania 9.5). 

Tabela 43. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmniejszenie zagrożenia likwidacją 
stanowiska pracy– podział wg wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 4,05% 2 3,68% 2 4,43% 20 

8v 0,00% 0 0,00% 0 5,99% 18 1,35% 1 3,93% 23 

8vi  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,47% 1 

9i 0,00% 0 0,00% 0 6,49% 4 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 2,65% 1 0,00% 0 0,86% 1 0,00% 0 0,55% 1 

9v 0,00% 0 0,00% 0 5,10% 8 4,40% 4 3,07% 17 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,99% 18 

10iii 0,00% 0 24,00% 1 1,66% 4 0,00% 0 1,66% 7 

10iv 17,03% 1 21,67% 2 8,36% 68 4,53% 5 3,69% 35 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 3,85% 12 
Działanie 9.5 17,03% 1 21,67% 3 8,44% 70 4,94% 5 3,65% 25 
Razem 4,35% 4 6,30% 4 5,35% 116 1,48% 9 2,06% 109 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Na wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników wskazywały głównie osoby 

w wieku 25-49 lat. Ponownie najrzadziej sytuacja ta występowała wśród osób w wieku 

powyżej 54 lat. 

Tabela 44. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników– 
podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 4,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 

8v 12,94% 14 17,49% 140 7,37% 9 7,27% 4 

8vi  0,00% 0 1,47% 3 0,00% 0 0,00% 0 

9i 25,00% 1 17,62% 10 15,87% 2 19,44% 1 

9iv 0,00% 0 5,26% 17 0,62% 1 0,53% 0 

9v 5,77% 2 9,89% 62 6,68% 16 5,57% 8 

10i 0,00% 0 6,75% 82 5,87% 35 4,94% 13 

10iii 0,00% 0 12,60% 63 7,61% 16 7,34% 8 

10iv 19,18% 34 24,38% 370 12,74% 32 12,19% 13 

Działanie 9.4 7,61% 0 20,04% 44 10,82% 10 11,05% 6 

Działanie 9.5 19,63% 34 24,67% 320 13,19% 20 12,54% 7 

Razem 16,43% 59 14,21% 825 3,81% 77 3,32% 33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Na wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników wskazywały głównie osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym oraz wyższym. 

Najrzadziej sytuacja ta występowała wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. 

Tabela 45. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: wzrost poważania wśród 
pracodawców i współpracowników– podział wg wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 5,52% 3 4,14% 19 
8v 8,92% 1 13,56% 3 13,40% 43 11,24% 6 18,87% 118 
8vi  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,84% 2 0,47% 1 
9i 18,33% 2 0,00% 0 19,64% 11 14,29% 1 0,00% 0 
9iv 0,00% 0 0,00% 0 6,33% 16 0,00% 0 1,54% 2 
9v 0,00% 0 0,00% 0 2,11% 4 3,82% 4 14,08% 81 
10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 6,43% 117 
10iii 18,75% 2 9,33% 1 8,55% 21 6,58% 2 12,96% 53 
10iv 0,00% 0 34,53% 4 25,18% 210 14,26% 16 18,46% 181 
Działanie 9.4 0,00% 0 #DZIEL/0! 0 6,46% 1 11,73% 1 17,99% 54 
Działanie 9.5 0,00% 0 34,53% 4 25,37% 209 14,49% 15 18,60% 126 
Razem 2,06% 7 10,76% 7 14,99% 325 4,86% 28 10,06% 531 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Na sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych wskazywały przede 

wszystkim osoby w wieku 25-49 lat. Niemniej w tym przypadku stosunkowo często sytuację 

tę potwierdzały również osoby w wieku powyżej 54 lat. 

Tabela 46. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych– 
podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 8,35% 46 0,00% 0 0,00% 0 

8v 16,01% 17 34,54% 276 27,95% 35 20,95% 10 

8vi  0,00% 0 0,86% 2 1,02% 4 1,00% 2 

9i 50,00% 2 46,94% 28 26,98% 4 38,88% 3 

9iv 0,00% 0 6,65% 21 9,55% 16 12,66% 12 

9v 4,78% 2 13,94% 87 11,35% 27 10,00% 14 

10i 4,97% 0 15,95% 195 15,80% 94 16,09% 41 

10iii 0,00% 0 28,01% 140 15,02% 31 13,76% 14 

10iv 13,47% 24 21,20% 321 19,90% 50 20,09% 22 

Działanie 9.4 0,00% 0 27,13% 59 30,25% 29 24,94% 13 

Działanie 9.5 13,99% 24 20,79% 270 17,46% 27 18,58% 10 

Razem 13,36% 48 18,07% 1049 8,78% 178 8,18% 81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Na sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań służbowych wskazywały przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym. Najrzadziej zaś 

osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. 

Tabela 47. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: sprawniejsze radzenie sobie z 
wykonywaniem zadań służbowych– podział wg wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 2,02% 1 11,84% 7 8,35% 38 

8v 0,00% 0 23,38% 5 29,90% 95 25,15% 13 34,59% 217 

8vi  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,54% 6 

9i 28,33% 2 0,00% 0 45,76% 27 57,14% 4 21,43% 1 

9iv 2,65% 1 0,00% 0 7,76% 19 3,09% 2 10,12% 15 

9v 0,00% 0 0,00% 0 8,53% 16 7,11% 8 17,40% 100 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 15,89% 288 

10iii 28,47% 3 33,33% 2 35,94% 88 8,19% 3 16,61% 68 

10iv 15,14% 1 16,41% 2 18,71% 156 16,85% 19 23,79% 233 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 18,82% 2 11,73% 1 27,88% 84 
Działanie 9.5 15,14% 1 16,41% 2 18,71% 154 17,32% 18 22,63% 154 
Razem 5,90% 6 8,18% 6 16,41% 356 5,86% 34 16,62% 877 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zjawisko braku zmian w sytuacji zawodowej występowało najczęściej wśród osób w wieku 

25-49 lat oraz w wieku 50 lat i więcej, tj. wśród osób, które często posiadają już stosunkowo 

ustabilizowaną sytuację zawodową. 

Tabela 48. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: brak zmian – podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 42,86% 3 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 15,48% 2 44,48% 247 0,00% 0 0,00% 0 

8v 13,18% 14 18,46% 147 19,94% 25 14,42% 7 

8vi  0,00% 0 43,44% 87 44,91% 197 26,76% 62 

9i 0,00% 0 6,31% 4 25,99% 4 36,11% 3 

9iv 30,34% 4 34,77% 112 34,56% 59 21,55% 20 

9v 12,46% 4 32,26% 202 25,72% 60 26,18% 37 

10i 9,94% 1 41,17% 503 38,18% 226 30,98% 79 

10iii 0,00% 0 33,47% 167 45,81% 94 48,92% 50 

10iv 14,32% 25 25,73% 390 26,33% 66 23,73% 26 

Działanie 9.4 9,94% 0 38,78% 85 36,00% 34 47,05% 25 

Działanie 9.5 14,49% 25 24,83% 322 24,05% 37 16,49% 9 

Razem 14,00% 50 31,46% 1826 38,85% 789 27,99% 277 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

 



 

106 
 

Brak zmian w sytuacji zawodowej dotykał najczęściej uczestników projektów z wykształceniem wyższym (szczególnie w przypadku projektów 

realizowanych w ramach PI 8iv oraz 10i). Ponownie sytuację te tłumaczyć można stosunkowo ustabilizowaną sytuacją zawodową tej grupy osób, w 

szczególności nauczycieli. 

Tabela 49. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: brak zmian – podział wg 
wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 3 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 41,49% 21 32,65% 19 45,43% 209 

8v 54,22% 7 3,44% 1 15,46% 49 23,88% 12 19,19% 121 

8vi  2,37% 1 12,68% 3 42,19% 93 44,02% 57 52,29% 129 

9i 16,67% 1 0,00% 0 11,72% 7 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 28,41% 8 8,34% 0 37,18% 93 43,80% 32 27,31% 42 

9v 6,86% 1 0,00% 0 16,97% 31 35,59% 42 35,96% 207 

10i 0,00% 0 0,00% 0 30,77% 2 0,00% 0 39,96% 725 

10iii 4,86% 0 42,66% 3 34,91% 86 46,87% 15 39,08% 161 

10iv 58,66% 5 0,00% 0 22,04% 183 34,33% 38 26,29% 258 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 19,62% 2 34,22% 3 37,71% 113 

Działanie 9.5 58,66% 5 0,00% 0 22,07% 182 34,34% 35 23,06% 157 

Razem 23,31% 24 8,70% 6 26,48% 574 39,91% 231 37,05% 1955 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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Zjawisko negatywnych zmian w sytuacji zawodowej w ujęciu procentowym dotyczy przede 

wszystkim osób w wieku powyżej 54 lat. Pod względem liczby osób natomiast na pierwszym 

miejscu znalazła się grupa wiekowa 25-49 lat. 

Tabela 50. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od 
opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg grup wiekowych 

PI 

Poniżej 25 roku 
życia 

25-49 lat 50 lat i więcej 
Powyżej 54 roku 
życia 

% Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 14,29% 1 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 6,29% 35 0,00% 0 0,00% 0 

8v 4,71% 5 1,26% 10 0,78% 1 0,76% 0 

8vi  0,00% 0 1,72% 3 4,38% 19 6,31% 15 

9i 0,00% 0 9,94% 6 0,00% 0 0,00% 0 

9iv 0,00% 0 11,03% 36 11,08% 19 11,37% 10 

9v 2,96% 1 4,68% 29 4,07% 10 2,20% 3 

10i 0,00% 0 3,59% 44 4,03% 24 3,88% 10 

10iii 0,00% 0 3,30% 16 2,40% 5 0,83% 1 

10iv 4,17% 7 3,70% 56 3,11% 8 4,04% 4 

Działanie 9.4 0,00% 0 2,73% 6 3,32% 3 6,16% 3 

Działanie 9.5 4,33% 8 3,76% 49 3,06% 5 3,39% 2 

Razem 4,10% 15 3,41% 198 4,06% 82 4,89% 48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

W podziale na poziomy wykształcenia zmiany negatywne (w ujęciu procentowym) 

zaobserwowano głównie wśród uczestników projektów posiadających wykształcenie na 

poziomie ponadgimnazjalnym. Niemniej względem liczby osób, których sytuacja pogorszyła 

się na pierwszym miejscu znalazły się osoby z wykształceniem wyższym. 
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Tabela 51. Struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu: zmiany negatywne – podział wg 
wykształcenia 

PI podstawowe (ISCED 1) gimnazjalne (ISCED 2) ponadgimnazjalne (ISCED 3) policealne (ISCED 4) wyższe (ISCED 5-8) 

% Os. % Os. % Os. % Os. % Os. 

8iii 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 

8iv 0,00% 0 0,00% 0 2,02% 1 20,23% 12 4,87% 22 

8v 0,00% 0 3,44% 1 1,84% 6 0,00% 0 1,70% 11 

8vi  3,38% 1 0,00% 0 4,63% 10 2,77% 4 2,71% 7 

9i 20,00% 2 0,00% 0 4,86% 3 14,29% 1 0,00% 0 

9iv 4,17% 1 25,00% 1 14,76% 37 6,19% 4 7,40% 11 

9v 0,00% 0 6,06% 0 2,59% 5 3,14% 4 5,88% 34 

10i 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 3,73% 68 

10iii 0,00% 0 0,00% 0 1,25% 3 5,71% 2 4,09% 17 

10iv 0,00% 0 0,00% 0 4,28% 36 2,62% 3 3,00% 29 

Działanie 9.4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 3,18% 10 

Działanie 9.5 0,00% 0 0,00% 0 4,32% 36 2,86% 3 2,96% 20 

Razem 1,97% 2 0,96% 1 4,09% 89 3,10% 18 3,55% 187 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 

 

 



 

109 
 

Osoby poniżej 25 roku życia oraz powyżej 50 lat życia poprawiły swoją sytuację na rynku 

pracy głównie dzięki uczestnictwu w projektach dot. przygotowania zawodowego osób 

dorosłych oraz usług rozwojowych dla pracowników przedsiębiorstw. Wśród osób w wieku 

25-49 lat skuteczna okazała się większość możliwych form wsparcia. W przypadku osób 

powyżej 54 roku życia największy udział przypadł na usługę zdrowotną/medyczną oraz 

przygotowanie zawodowe osób dorosłych. 

Wykres 17. 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. 

W przypadku najskuteczniejszej formy wsparcia, tj. szkoleń i kursów największą skalę 

efektów osiągnięto w przypadku osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym i wyższym. 

Należy zauważyć, że  w przypadku osób z wykształceniem podstawowym, największa skalę 

efektów odnotowano w ramach usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 
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Wykres 18. Liczba osób korzystających z form wsparcia w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 
miesięcy po opuszczeniu programu – podział wg wykształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych. 
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10.4. Streszczenie dla decydentów 

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

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 7,92%. Najwyższa wartość wskaźnika 

brutto przypadła na PI 8iii (Działanie 7.3), w ramach którego odnotowano aż 28,57%. 

W ramach analizy sformułowano szereg zależności, mających znaczący wpływ na 

kształtowanie się ww. wskaźnika (a mianowicie wpływających na ograniczenie możliwości 

jego wzrostu):  

 Znaczny udział uczestników projektów przypadł na osoby, które już przed 

rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowały się w stosunkowo korzystnej sytuacji 

na rynku pracy (np. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu), stąd też 

udział w projekcie nie mógł przyczynić się do znacznej poprawy w tym zakresie. 

Ponad 80% uczestników było regularnym pracownikiem, a niemal 9% prowadziło 

własną działalność gospodarczą. Co więcej ponad 1% uczestników prowadziło własne 

gospodarstwo rolne. Tym samym, niepewne zatrudnienie (praca dorywcza, płatny 

staż/praktyka oraz pomaganie w rodzinnej działalności gospodarczej lub 

gospodarstwie rolnym) dotyczyło zaledwie niecałych 3% ogółu uczestników; 

 Metodologia założona w Załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przy 

obliczaniu wartości wskaźnika brutto nie uwzględnia wzrostu oceny otrzymywanego 

wynagrodzenia, które stanowi najczęstszy efekt podwyższenia kompetencji; 

 Nie każde Działanie realizowane w ramach badanych PI ukierunkowane były stricte 

na poprawę sytuacji na rynku pracy (aspekt ten stanowił efekt dodatkowy 

realizowanych działań) – dotyczy to w szczególności 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); 

 Na sytuację zawodową i ekonomiczną ludności w znacznym stopniu wpłynęła 

pandemia COVID-19 (i związane z nią negatywne skutki wprowadzonych obostrzeń). 

Badaniem objęto obecnie uczestników wsparcia, którzy zakończyli udział w 

projektach w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2020.Tym samym, zjawisko to mogło 

mieć wpływ na sytuację części z respondentów. 

W ramach poznania szczegółowej sytuacji zawodowej uczestników projektów, przebadano 

strukturę zachodzących wśród nich zmian. W tym zakresie wzięto pod uwagę: 

 Przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia;  

 Przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia;  
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• 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, sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań 

służbowych; 

 brak jakichkolwiek zmian; 

 niekorzystne zmiany zidentyfikowane w trakcie badania. 

Najczęstszą, pozytywną zmianą okazała się być ocena wysokości wynagrodzenia w stosunku 

do wykonywanej pracy. W tym zakresie odnotowano wzrost tejże oceny u ponad 22% 

uczestników projektów. Jak wskazano powyżej, ocena ta nie jest jednak uwzględniana przy 

obliczaniu wskaźnika brutto, co jednak w pewnym stopniu zostać ma poprawione w okresie 

programowania 2021-2027, gdzie zakłada się m.in. ujęcie w obliczeniach podwyższenia 

wynagrodzenia powyżej rocznej stopy inflacji płac w kraju, 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie EFS+. Z jednej strony więc uwzględniony zostanie tzw. „efekt finansowy”, a z 

drugiej uniknie się zagrożenia przekłamania uzyskanego wyniku ze względu na 

dotychczasowy subiektywny charakter oceny stawianej przez respondenta w tym zakresie. 

Warto podkreślić, że analiza prowadzona była z poziomu poszczególnych PI, lecz uzupełniona 

została o bardziej szczegółowe wyniki względem PI 10iv. Pozwoliło to zidentyfikować 

szczególny wpływ wsparcia na sytuację zawodową uczestników biorących udział w 

projektach realizowanych w ramach Działania 9.5 (projekty te dotyczyły podnoszenia 

kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych). W niemal wszystkich badanych 

aspektach (wskazanych we wcześniejszym fragmencie) odnotowano największą skalę zmian 

wśród uczestników (biorąc pod uwagę szacowaną, nominalną liczbę osób), w tym w 

szczególności wśród mężczyzn (należy dodać, że szczególnie widoczny wpływ notowany 

wśród mężczyzn wynika w tym przypadku z dużo niższego udziału kobiet wśród ogółu 

uczestników projektów realizowanych w zakresie ww. Działania). Dla przykładu, wzrost 

oceny otrzymywanego wynagrodzenia zidentyfikowano u ponad 300 mężczyzn biorących 

udział w projektach w ramach ww. Działania, a wzrost poważania wśród pracodawców i 

współpracowników odnotowano u niewiele węższej grupy. Działanie 9.5 stanowi tym samym 

najskuteczniejsze narzędzie wpływania na sytuację zawodową uczestników projektów. 

W ramach badania zidentyfikowane zostały formy 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 w projekcie. Na pierwszej pozycji 

znalazły się szkolenia/kursy, które odpowiadają za poprawę sytuacji na rynku pracy ponad 

połowy zidentyfikowanych przypadków. Warto dodać, że to właśnie ta forma wsparcia 

przypadła na ww. Działanie 9.5. 
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Jak wskazano powyżej, metodologia obliczania wskaźnika w ramach perspektywy 2021-2027 

zostanie uzupełniona o pewne elementy, mogące mieć pozytywny wpływ na jego trafność 

względem rzeczywistego wpływu wsparcia na sytuację zawodową uczestników. Niemniej, 

pewne elementy w dalszym ciągu nie zostaną uwzględnione w ramach ww. metodologii, 

stąd też warto zadbać, aby podczas przyszłych pomiarów prócz obliczenia wskaźnika brutto, 

wyszczególnić (w celach poznawczych) dodatkowy pomiar uwzględniający również inne 

formy poprawy sytuacji, w tym wzrost poważania wśród pracodawców i współpracowników 

oraz zmianę zakresu obowiązków. Ponadto rekomenduje się uzupełnienie przyszłych 

pomiarów o analizę uzupełniającą, uwzględniającą: 

 pominięcie w badaniu tych grup zawodowych, których sytuacja zawodowa jest 

stabilna, a ścieżka zawodowa jest niezależna od udziału w projektach (np. 

nauczyciele); 

 pominięcie w badaniu tych form wsparcia, których celem nie jest wsparcie 

mieszkańców w zakresie poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 



 

114 
 

10.5. Syntetyczna informacja nt. wyników badania 

Tabela 52. Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze 

Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron 

w 

dokumencie 

1. 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 7,92%. Najwyższa 

wartość wskaźnika brutto przypadła na PI 8iii (Działanie 7.3), w ramach którego 

odnotowano aż 28,57%. Z kolei wartość wskaźnika netto (uwzględniającego 

subiektywną ocenę wpływu wsparcia) jest znacznie niższa (3,76%). 

Na stosunkowo niski poziom ww. wskaźników wpływa szereg elementów, w tym: 

 Znaczny udział uczestników projektów przypadł na osoby, które już przed 

rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowały się w stosunkowo korzystnej 

sytuacji na rynku pracy (np. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki 

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

poprawy w tym zakresie. Ponad 80% uczestników było regularnym 

pracownikiem, a niemal 9% prowadziło własną działalność gospodarczą. 

Co więcej ponad 1% uczestników prowadziło własne gospodarstwo rolne. 

Tym samym, niepewne zatrudnienie (praca dorywcza, płatny staż/praktyka 

oraz pomaganie w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie 

rolnym) dotyczyło zaledwie niecałych 3% ogółu uczestników; 

 Metodologia założona w Załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

22-27, 41 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron 

w 

dokumencie 

lata 2014-2020 przy obliczaniu wartości wskaźnika brutto nie uwzględnia 

wzrostu oceny otrzymywanego wynagrodzenia, które stanowi najczęstszy 

efekt podwyższenia kompetencji; 

 Nie każde Działanie realizowane w ramach badanych PI ukierunkowane 

były stricte na poprawę sytuacji na rynku pracy (aspekt ten stanowił efekt 

dodatkowy realizowanych działań) – dotyczy to w szczególności 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); 

 Na sytuację zawodową i ekonomiczną ludności w znacznym stopniu 

wpłynęła pandemia COVID-19 (i związane z nią negatywne skutki 

wprowadzonych obostrzeń). Badaniem objęto obecnie uczestników 

wsparcia, którzy zakończyli udział w projektach w okresie od 01.07.2018 do 

31.12.2020.Tym samym, zjawisko to mogło mieć wpływ na sytuację części z 

respondentów. 

Warto zaznaczyć, że najczęstszą, pozytywną zmianą okazała się być ocena 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy. W tym zakresie 

odnotowano wzrost tejże oceny u ponad 22% uczestników projektów. Jak 

wskazano powyżej, ocena ta nie jest jednak uwzględniana przy obliczaniu 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron 

w 

dokumencie 

wskaźnika brutto, co jednak w pewnym stopniu zostać ma poprawione w okresie 

programowania 2021-2027, gdzie zakłada się m.in. ujęcie w obliczeniach 

podwyższenia wynagrodzenia powyżej rocznej stopy inflacji płac w kraju, 6 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie EFS+. Z jednej strony więc 

uwzględniony zostanie tzw. „efekt finansowy”, a z drugiej uniknie się zagrożenia 

przekłamania uzyskanego wyniku ze względu na dotychczasowy subiektywny 

charakter oceny stawianej przez respondenta w tym zakresie. 

2. Jaka jest dynamika (%) zmian w sytuacji 

uczestników projektów, osób pracujących, 

które uzyskały wsparcie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, po 6 miesiącach od 

opuszczenia Programu, w tym związanych z: 

a. przejściem z niepewnego do 

stabilnego zatrudnienia; 

b. przejściem z niepełnego do pełnego 

zatrudnienia; 

c. zmianą pracy na inną wymagającą 

wyższych 

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji 

i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością; 

d. awansem w pracy 

oraz 

Wysoka stabilność zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udział w projekcie w 

przypadku nauczycieli oraz znacznej części innych uczestników projektów 

spowodowała, że jedynie 2,60% badanych wskazało, że ich sytuacja na rynku 

pracy w zakresie stabilności zatrudnienia poprawiła się. 

Odsetek uczestników projektów, których sytuacja poprawiła się w zakresie 

przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia również był stosunkowo niewielki 

(0,70%). Ze względu na stosunkowo dobrą sytuację zawodową uczestników 

projektów w momencie rozpoczęcie udziału w nich, pole do poprawy w tym 

zakresie było stosunkowo niewielkie, wobec czego ww. wartość tego wskaźnika 

ocenić należy pozytywnie. 

Zmiana w postaci awansu w pracy została zidentyfikowana u zaledwie 1,76% 

badanych a zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji 

28-42, 86-

110 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron 

w 

dokumencie 

e. innymi korzystnymi zmianami 

zidentyfikowanymi przez Wykonawcę; 

f. brakiem jakichkolwiek zmian; 

g. niekorzystnymi zmianami. 

/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością wystąpiła u 

3,79% badanych 

Stosunkowo wysoki odsetek badanych przypadł z kolei na osoby, u których 

wzrosła ocena wysokości wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy (aż 

22,17%), przy czym podkreślić należy, że ocena ta ma charakter subiektywny. 

Największe zmiany zaobserwowano wśród uczestników PI 10iv, a w szczególności 

mężczyzn uczestniczących w projektach w ramach Działania 9.5 (zmiana notowana 

u ponad 300 osób). Jak wykazała analiza, również wśród pozostałych ww. 

pozytywnych zmian największą skalę efektów odnotowano wśród uczestników 

tego Działania (biorąc pod uwagę szacowaną, nominalną liczbę osób), w tym w 

szczególności wśród mężczyzn (należy dodać, że szczególnie widoczny wpływ 

notowany wśród mężczyzn wynika w tym przypadku z dużo niższego udziału 

kobiet wśród ogółu uczestników projektów realizowanych w zakresie ww. 

Działania). Działanie 9.5 stanowi tym samym najskuteczniejsze narzędzie 

wpływania na sytuację zawodową uczestników projektów. 

Zjawisko braku zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach po 

opuszczeniu Programu odnotowano ogółem u 32,51% respondentów. 

Stosunkowo wysokie wartości tego wskaźnika przypadły na działania, które nie 

odnosiły się bezpośrednio do podnoszenia kwalifikacji i wsparcia zatrudnienia 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron 

w 

dokumencie 

(brak zmian w sytuacji na rynku pracy związany był często z posiadaniem 

stabilnego zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projektach). 

Zmiany negatywne odnotowano u niewielkiego odsetka uczestników projektów 

(3,64%). Warto zaznaczyć, że udział ten jest nieco wyższy niż w przypadku 

poprzedniego pomiaru (który wyniósł wówczas 5,18%). Należy jednocześnie 

zaznaczyć, że w zdecydowanej większości przypadków zmiany negatywne 

dotyczyły spadku subiektywnej oceny poziomu wynagrodzenia, co jest jednak 

obarczone pewnymi obciążeniami oceny, wynikającymi np. z negatywnego 

wpływu inflacji na subiektywnie oceniany poziom zarobków. 

Szczególnie wysoki udział zmian negatywnych odnotowano wśród uczestników 

projektów realizowanych w ramach PI 9iv. W tym przypadku największą skalę tego 

typu zmian zanotowano w ramach Działania 8.3. Należy jednak wskazać, że 

projekty te dotyczyły zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, a 

same negatywne zmiany dotyczyły niemal wyłącznie spadku (subiektywnej) oceny 

wynagrodzenia. Sytuacja ta uwidacznia negatywny wpływ przyjętej metodologii 

obliczania wskaźnika, na możliwe do uzyskania efekty. 

3. Które formy wsparcia miały największy wpływ 

na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu w 

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: 

43-53, 109-

110 
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Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź Zakres stron 

w 

dokumencie 

porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia 

udziału? 
 szkolenia/kursy, które odpowiadają za poprawę sytuacji na rynku pracy 

ponad połowy zidentyfikowanych przypadków (51,11%).  

 usługi rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw (11,56%) 

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

lat 7 lub inną osobą zależną (8,11%).  

Warto zauważyć, że znajdujące się na pierwszym miejscu w powyższym 

zestawieniu szkolenia/kursy stanowią podstawową formę wsparcia w ramach 

Działania 9.5, zidentyfikowanego jako najskuteczniejsze narzędzie do wpływania 

na sytuację zawodową uczestników projektów. 

Źródło: opracowanie własne 
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10.6. Źródła informacji wykorzystywanych w badaniu 

Analiza danych zastanych obejmie następujące źródła: 

1. Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego: 

a. 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; 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006; 

c. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe 

na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania 

Granicami i Wiz; 

d. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności; 

e. 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.  

2. Akty prawne i wytyczne szczebla krajowego: 

a. Umowa Partnerstwa 2014-2020; 

b. Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce – 

projekty/dokument; 

c. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020; 

e. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

f. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 
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g. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z 

załącznikiem Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.  

3. Dokumenty strategiczne i programowe: 

a. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020; 

b. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia 

tematyki badania: 

a. Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu 

długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” – pierwszy pomiar.  

5. Pozostałe: 

a. Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: dane dotyczące uczestników 

projektów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WP 

2014-2020; 

b. Barometr zawodów 2018 – Raport podsumowujący badanie w województwie 

podkarpackim, https://barometrzawodow.pl//forecast-card-

zip/2018/report_pl/raport_wojewodztwo_podkarpackie_2018.pdf (dostęp 

30.08.2021 r.); 

c. Barometr zawodów 2019 – Raport podsumowujący badanie w województwie 

podkarpackim, https://barometrzawodow.pl//forecast-card-

zip/2019/report_pl/raport_wojewodztwo_podkarpackie_2019.pdf (dostęp 

30.08.2021 r.); 

d. Barometr zawodów 2020 – Raport podsumowujący badanie w województwie 

podkarpackim, https://barometrzawodow.pl//forecast-card-

zip/2020/report_pl/raport_wojewodztwo_podkarpackie_2020.pdf (dostęp 

30.08.2021 r.); 

e. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim – 

grudzień 2018; 

f. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim – 

grudzień 2019; 

g. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim – 

grudzień 2020; 

h. Podkarpaccy pracownicy - o wpływie pandemii COVID-19 na zmiany w 

funkcjonowaniu firm (raport z badania); 
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i. Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych 

rynkach pracy w województwie podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – 

edycja 2020. 

10.7. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie podkarpackim 

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej Polsce i zajmuje 

powierzchnię równą 17 846 km2 (5,7% ogółu powierzchni Polski), zajmując tym samym 11 

miejsce pod względem wielkości w kraju27. Zgodnie z danymi za rok 2020, w regionie mieszka 

2 121 229 osób (5,5% ogółu mieszkańców Polski)28. Województwo podzielone jest na 21 

powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 160 gmin, w tym 16 gmin miejskich, 35 gmin 

miejsko-wiejskich oraz 109 gmin wiejskich. Region dzieli się również na 4 podregiony: 

rzeszowski, przemyski, krośnieński oraz tarnobrzeski29. Największym ośrodkiem 

województwa jest jego stolica – miasto Rzeszów. 

Przyjęty 3 marca 2015 roku RPO WP 2014-2020, był podstawowym instrumentem polityki 

rozwoju Podkarpacia dla ówczesnej perspektywy finansowej. Program stanowi odpowiedź na 

rzeczywiste potrzeby i problemy województwa, zidentyfikowane w ramach analizy barier i 

potencjałów regionu30. W tym celu Program podzielono na 10 Osi Priorytetowych, z których 

3 objęte zostały niniejszą ewaluacją: 

 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 wskazanych OP dotyczących działań w kontekście 

rynku pracy przeznaczono ogółem 607 086 527 €. Wspomniane OP korespondują z głównymi 

założeniami Umowy Partnerstwa, zapewniając kompleksowe wsparcie i uwzględniając 

aspekty, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na regionalny rynek pracy.  

W kolejnych częściach podrozdziału znajdują się dokładne informacje na temat zmian, jakie 

w latach 2017-2020, a więc w okresie wdrażania Programu, zaszły w sferze społecznej i 

gospodarczej regionu. 

                                                      
27 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2021, Urząd Statystyczny w 
Rzeszowie, Rzeszów 2021, s. 40. 
28 Dane GUS za rok 2020. 
29 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2021, Urząd Statystyczny w 
Rzeszowie, Rzeszów 2021, s. 40. 
30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 246/4846/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. 
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10.7.1. Sytuacja społeczna 

Działania realizowane w ramach OP VIII Integracja społeczna RPO WP 2014-2020 miały na 

celu poprawę spójności społecznej, zwłaszcza w zakresie zwalczania wszelkich przejawów 

wykluczenia społecznego, projektując wsparcie skoncentrowane na pomocy osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Do celów szczegółowych Osi należały: 

1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich 

zdolności do zatrudnienia. 

2. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

3. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

4. Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w 

dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie31. 

Od 2017 roku liczba ludności na terenie województwa podkarpackiego spadała. 

Zdecydowanie największy spadek liczby ludności widoczny jest w roku 2020 (spadek o 5 935 

osób), liczba mieszkańców wyniosła wtedy 2 121 229 osób. Negatywne zmiany 

demograficzne na Podkarpaciu nie są tak intensywne, jak w innych regionach kraju32. 

Wykres 19. Liczba ludności w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Analiza struktury demograficznej wskazuje, że na przestrzeni lat 2017-2020 spadła liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym (o 4 568 osób) oraz osób w wieku produkcyjnym (o 33 493 

osoby), wzrosła natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 30 152 osoby). 

Zestawiając te dane z danymi z poprzednich lat widoczny jest zachodzący proces starzenia 

                                                      
31 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, 1 lutego 2022 r., s. 200. 
32 Barometr zawodów 2019, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, s. 6  
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się społeczeństwa, który ma znaczący wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą 

województwa. 

Wykres 20. Struktura ludności województwa podkarpackiego wg grup wieku w latach 
2017-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

W analizowanym okresie systematycznie rósł odsetek mieszkańców posiadających 

wykształcenie wyższe (wzrost o 1,4 p.p.). Nieznacznie wzrósł także udział osób z 

wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub zasadniczym zawodowym (wzrost 

odpowiednio o 0,9 p.p. i o 0,3 p.p. Równocześnie o 0,8 p.p. spadł odsetek ludności 

charakteryzującej się najniższym wykształceniem, tj. wykształceniem gimnazjalnym, 

podstawowym lub niższym, a o 1,7 p.p. – odsetek mieszkańców Podkarpacia z 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 

Tabela 53. Ludność w wieku 15 lat i więcej wg wykształcenia w województwie 
podkarpackim w latach 2017-2020 [%] 

 2017 2018 2019 2020 

Wyższe 21,7 21,9 22,7 23,1 

Policealne oraz średnie zawodowe 25,6 25,6 24,3 23,9 

Średnie ogólnokształcące 9,3 9,6 10,1 10,2 

Zasadnicze zawodowe 24,5 23,9 24,1 24,8 

Gimnazjalne, podstawowe i niższe 18,9 19,1 19,0 18,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

W latach 2017-2020 systematycznie malała liczba mieszkańców regionu korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej (spadek o 50 492 osób), w tym z uwzględnieniem 

ekonomicznych grup wieku. W roku 2020 ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 

najczęściej osoby w wieku produkcyjnym (55,1% ogółu świadczeniobiorców) oraz osoby w 
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wieku przedprodukcyjnym (33,7% ogółu świadczeniobiorców). Najrzadziej ze wsparcia 

społecznego korzystały osoby starsze (11,2% ogółu osób korzystających z pomocy 

społecznej). 

Tabela 54. Ludność korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej w województwie 
podkarpackim w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 165 771 148 319 131 598 115 279 

Wiek przedprodukcyjny 57 384 51 130 44 977 38 852 

Wiek produkcyjny 93 664 82 492 72 042 63 483 

Wiek poprodukcyjny 14 723 14 697 14 579 12 944 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

W latach 2017-2019 widoczny jest wzrost migracji na pobyt stały poza teren województwa 

podkarpackiego (wzrost o 1 824 osoby). Widoczny spadek odnotowano w roku 2020, co 

może wynikać z wybuchu pandemii COVID-19, wprowadzonych w związku z tym obostrzeń i 

strachem przed przemieszczaniem się. 

Dane GUS wskazują, że mieszkańcy województwa podkarpackiego migrowali najczęściej na 

teren województw małopolskiego i mazowieckiego, nieco rzadziej zaś do województw 

lubelskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Popularne kierunki migracji nie zmieniły się od roku 

2013. 

Wykres 21. Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie w latach 2017-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Dane GUS wskazują, że mieszkańcy województwa podkarpackiego migrowali najczęściej na 

teren województw małopolskiego i mazowieckiego, nieco rzadziej zaś do województw 

lubelskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Popularne kierunki migracji nie zmieniły się od roku 

2013.Ważną rolę w społeczeństwie pełnią także podmioty ekonomii społecznej, łączące cele 

społeczne z ekonomicznymi. Na terenie województwa podkarpackiego działają 3 

akredytowane OWES. Ich siedziby znajdują się w Jaśle, Przemyślu oraz Rzeszowie. Na 
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przestrzeni lat 2018-2020 zlikwidowano OWES w Przeworsku. Ponadto, na terenie 

województwa działa33: 

 13 zakładów aktywności zawodowej; 

 37 warsztatów terapii zajęciowej; 

 17 centrów integracji społecznej; 

 12 klubów integracji społecznej; 

 78 zakładów pracy chronionej; 

 10 spółdzielni inwalidów. 

10.7.2.  SYTUACJA GOSPODARCZA 

OP VII Regionalny rynek pracy miała na celu zwiększenie konkurencyjności regionalnej 

gospodarki poprzez realizację działań koncentrujących się na wzmacnianiu kwalifikacji i 

kompetencji osób pracujących, bezrobotnych i poszukujących pracy, zwłaszcza osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Celami Osi były również rozwój 

przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji pracowników firm oraz wsparcie w zakresie 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego dzięki rozwijaniu form opieki nad dziećmi do 3 roku 

życia. Wsparcie obejmowało ponadto realizację programów profilaktycznych z 

uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu34. Ogółem, do celów 

szczegółowych VII OP RPO WP 2014-2020 zaliczały się następujące: 

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 

poszukujących pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 

3. Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. 

4. Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. 

5. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku 

pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat. 

6. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich 

pracowników. 

7. Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania 

aktywności zawodowej35.  

                                                      
33 Podkarpacka Ekonomia Społeczna, http://es.rops.rzeszow.pl [dostęp: 24.10.2021 r.]. 
34 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, 1 lutego 2022 r., s. 11. 
35 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, 1 lutego 2022 r., s. 173. 
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W latach 2017-1019 stopa bezrobocia, zarówno na terenie całej Polski, jak i w województwie 

podkarpackim przyjmowała tendencję spadkową i wyniosła w 2019 roku odpowiednio 5,2% 

oraz 7,9%. W roku 2020, tj. w roku, gdy wybuchła pandemia COVID-19 i wprowadzono w 

związku z tym liczne obostrzenia, stopa bezrobocia wzrosła do 9,1% na terenie województwa 

podkarpackiego (i 6,2% na terenie Polski). 

Wykres 22. Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie podkarpackim w latach 2017-
2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów p.n. Informacja sygnalna o rynku pracy w 

województwie podkarpackim – grudzień 2017, 2018, 2019, 2020. 

Okres lat 2017-2020 charakteryzował się również spadkiem liczby bezrobotnych ogółem. W 

tym czasie ich liczba zmalała o 1 423 osoby. Należy jednak zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po 

pierwsze, najsilniejszy spadek dotyczył lat 2017-2019, kiedy spadek ten sięgał ogółem 8 514 

osób i obserwowany był zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn. Wystąpienie pandemii 

COVID-19 i wywołany tym kryzys społeczno-gospodarczy skutkował jednak wzrostem liczby 

długotrwale bezrobotnych, która w 2020 roku była ogółem o 7 091 osób wyższa niż w roku 

poprzednim. Kolejnym wartym podkreślenia aspektem jest to, że mimo spadku liczby 

długotrwale bezrobotnych ogółem, w analizowanym okresie nastąpił wzrost liczby mężczyzn 

pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy (wzrost o 256 osób w latach 2017-2020). Po 

trzecie wreszcie, w całym analizowanym okresie, liczba długotrwale bezrobotnych kobiet 

była znacznie wyższa niż liczba mężczyzn znajdujących się w podobnej sytuacji. Z roku na rok 

sytuacja ta w coraz większym stopniu się jednak wyrównywała – w roku wyjściowym różnica 

ta wynosiła 8 525 osób, a w roku 2020 – już o 1 935 osób mniej. 

Tabela 55. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy przez ponad 
12 miesięcy) według płci w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 41 977 37 663 33 463 40 554 

Mężczyźni 16 726 14 597 13 269 16 982 

Kobiety 25 251 23 066 20 194 23 572 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Niezmiennie od lat, do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej mieszkańców 

województwa podkarpackiego należą: przebywanie na emeryturze (liczba takich osób 

wzrosła na przestrzeni lat 2017-2020 o 44 000 osób), pobieranie nauki i uzupełnianie 

kwalifikacji (liczba takich osób waha się, ostatecznie na przestrzeni lat 2017-2020 spadła o 

1 000 osób) oraz pełnienie obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu 

(wzrost takich osób o 3 000). 

Najrzadszym powodem bierności zawodowej jest przekonanie o niemożności znalezienia 

pracy oraz wyczerpanie wszystkich znanych możliwości poszukiwania pracy. 

Tabela 56. Przyczyny bierności zawodowej mieszkańców województwa podkarpackiego w 
latach 2017-2020 

Przyczyny bierności zawodowej 2017 2018 2019 2020 

Emerytura 346 000 364 000 377 000 390 000 

Nauka, uzupełnienie kwalifikacji 143 000 141 000 138 000 142 000 

Obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem 
domu 103 000 109 000 109 000 106 000 

Choroba, niepełnosprawność 89 000 89 000 96 000 89 000 

Przekonanie o niemożności znalezienia pracy 12 000 12 000 10 000 b.d.36 

Wyczerpane wszystkie znane możliwości 
poszukiwania pracy 10 000 7 000 6 000 b.d37. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Mimo prób włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami, wartość 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata powoli, ale 

systematycznie spada (w latach 2017-2020 spadek o 1,8 p.p.). 

                                                      
36 Wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 
37 Wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 
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Wykres 23. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w 
województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Barometr zawodów 2021 wskazuje, że województwo podkarpackie kojarzone jest przede 

wszystkim z działalnością związaną z rolnictwem, przetwórstwem przemysłowym i 

agroturystyką.  

Według danych GUS we wrześniu 2020 roku najlepszą koniunkturę gospodarczą 

odnotowano w sektorze IT, transporcie i gospodarce magazynowej oraz handlu  

hurtowym. W usługach, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym istotną barierą  

w rozwoju były wysokie koszty zatrudnienia oraz brak pracowników chcących podjąć 

zatrudnienie na oferowanych warunkach. Zjawiska te niwelowane były przez zatrudnianie 

obcokrajowców38 

Dane GUS wskazują, że w latach 2017-2020 znacznie wzrosła liczba zlikwidowanych miejsc 

pracy (wzrost o 7,5 tys. miejsc). Zmalała natomiast liczba nowoutworzonych miejsc pracy 

(spadek o 9,1 tys. miejsc), mimo początkowego, nieznacznego wzrostu w roku 2018. 

Tabela 57. Liczba nowoutworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w województwie 
podkarpackim w latach 2017-2020 [tys. miejsc] 
 2017 2018 2019 2020 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy 30,2 30,5 26,9 21,1 

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy 12,2 14,3 12,7 19,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Dane GUS wskazują natomiast, że w latach 2017-2020 liczba ofert pracy na Podkarpaciu 

znacznie zmalała. Najsilniejszy spadek odnotowano w roku 2019, kiedy to liczba ofert była o 

683 oferty pracy niższa niż w roku poprzednim. Ogółem spadek w analizowanym okresie 

wyniósł 565 ofert. Co więcej, o ponad połowę zmalała liczba ofert pracy skierowanych do 

osób z niepełnosprawnościami (spadek rzędu 58 ofert, w porównaniu do 111 ofert pracy w 

roku wyjściowym). Podobne zmiany zaobserwowano w przypadku wskaźnika: Oferty pracy 

                                                      
38 Barometr zawodów 2021, s.7 
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dla osób z niepełnosprawnościami na 1 000 bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami 

(spadek o 13 ofert względem 28 ofert w roku wyjściowym). 

Tabela 58. Liczba ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 (stan na 
koniec roku) 
 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 1 823 1 694 1 011 1 258 

Osoby 

z niepełnosprawnościami 111 143 69 53 

Oferty pracy dla osób 

z niepełnosprawnościami na 

1 000 bezrobotnych osób 

z niepełnosprawnościami 28 37 19 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Analizując sytuację na podkarpackim rynku pracy, warto przyjrzeć się danym dotyczącym 

liczby zawodów zrównoważonych, deficytowych i nadwyżkowych. Zgodnie z dostępnymi 

informacjami, począwszy od 2017 roku systematycznie malała liczba zawodów 

nadwyżkowych (spadek o 13 zawodów). Równocześnie tendencję rosnącą obserwowano w 

przypadku zawodów zrównoważonych i deficytowych (wzrost odpowiednio o 12 i o 7 

zawodów). 

Wykres 24. Liczba zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 
województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Barometr zawodów 2020, Raport podsumowujący badanie w 
województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd pracy w Rzeszowie, 2019, s. 11 oraz Barometr zawodów 2017, 
województwo podkarpackie. Plakat wojewódzki na rok 2017. 
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Zgodnie z danymi za rok 2020, do zawodów nadwyżkowych zaliczali się39: 

 Ekonomiści; 

 Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy; 

 Pedagodzy; 

 Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej; 

 Rolnicy i hodowcy; 

 Socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoekonomicznych; 

 Specjaliści administracji publicznej; 

 Specjaliści technologii żywności i żywienia. 

 

Deficyty natomiast obserwowano w takich zawodach, jak40: 

 Betoniarze i zbrojarze; 

 Blacharze i lakiernicy samochodowi; 

 Brukarze; 

 Cieśle i stolarze budowlani; 

 Dekarze i blacharze budowlani; 

 Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy; 

 Fizjoterapeuci i masażyści; 

 Fryzjerzy; 

 Inżynierowie budownictwa; 

 Kierowcy autobusów; 

 Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; 

 Kierownicy budowy; 

 Kucharze; 

 Lekarze; 

 Mechanicy pojazdów samochodowych; 

 Monterzy instalacji budowlanych; 

 Murarze i tynkarze; 

 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu; 

 Nauczyciele przedmiotów zawodowych; 

 Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych; 

 Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; 

 Operatorzy obrabiarek skrawających; 

                                                      
39 Barometr zawodów 2020, województwo podkarpackie. Plakat wojewódzki na rok 2020. 
40 Barometr zawodów 2020, województwo podkarpackie. Plakat wojewódzki na rok 2020. 
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 Piekarze; 

 Pielęgniarki i położne; 

 Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie; 

 Robotnicy budowlani; 

 Robotnicy obróbki drewna i stolarze; 

 Samodzielni księgowi; 

 Spawacze; 

 Szefowie kuchni; 

 Ślusarze. 

 

Z kolei do zawodów zrównoważonych zaliczono41: 

 Administratorzy stron internetowych; 

 Agenci ubezpieczeniowi; 

 Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych; 

 Animatorzy kultury i organizatorzy imprez; 

 Architekci i urbaniści; 

 Architekci krajobrazu; 

 Archiwiści i muzealnicy; 

 Asystenci w edukacji; 

 Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej; 

 Biolodzy, biotechnolodzy i diagności laboratoryjni; 

 Cukiernicy; 

 Dentyści; 

 Diagności samochodowi; 

 Dziennikarze i redaktorzy; 

 Farmaceuci; 

 Filolodzy i tłumacze; 

 Floryści; 

 Fotografowie; 

 Geodeci i kartografowie; 

 Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy; 

 Graficy komputerowi; 

 Inspektorzy nadzoru budowlanego; 

 Instruktorzy nauki jazdy; 

 Instruktorzy rekreacji i sportu; 

                                                      
41 Ibidem. 
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 Inżynierowie chemicy i chemicy; 

 Inżynierowie elektrycy i energetycy; 

 Inżynierowie inżynierii środowiska; 

 Inżynierowie mechanicy; 

 Kamieniarze; 

 Kelnerzy i barmani; 

 Kierowcy samochodów osobowych; 

 Kierownicy ds. logistyki; 

 Kierownicy ds. produkcji; 

 Kierownicy ds. usług; 

 Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu; 

 Kierownicy sprzedaży; 

 Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury; 

 Kosmetyczki; 

 Krawcy i pracownicy produkcji odzieży; 

 Lakiernicy; 

 Listonosze i kurierzy; 

 Logopedzi i audiofonolodzy; 

 Magazynierzy; 

 Mechanicy maszyn i urządzeń; 

 Meteorolodzy, geolodzy, geografowie; 

 Monterzy elektronicy; 

 Monterzy konstrukcji metalowych; 

 Monterzy maszyn i urządzeń; 

 Monterzy okien i szklarze; 

 Nauczyciele języków obcych i lektorzy; 

 Nauczyciele nauczania początkowego; 

 Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących; 

 Nauczyciele przedszkoli; 

 Obuwnicy; 

 Ogrodnicy i sadownicy; 

 Operatorzy aparatury medycznej; 

 Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru; 

 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych; 

 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych; 

 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; 

 Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych; 

 Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych; 
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 Opiekunki dziecięce; 

 Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej; 

 Optycy i pracownicy wytwarzający protezy; 

 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków; 

 Pomoce kuchenne; 

 Pomoce w gospodarstwie domowym; 

 Pozostali specjaliści edukacji; 

 Pracownicy administracyjni i biurowi; 

 Pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego; 

 Pracownicy ds. jakości; 

 Pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp; 

 Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości; 

 Pracownicy ds. techniki dentystycznej; 

 Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych; 

 Pracownicy myjni, pralni i prasowalni; 

 Pracownicy ochrony fizycznej; 

 Pracownicy poczty; 

 Pracownicy poligraficzni; 

 Pracownicy przetwórstwa metali; 

 Pracownicy przetwórstwa spożywczego; 

 Pracownicy służb mundurowych; 

 Pracownicy socjalni; 

 Pracownicy sprzedaży internetowej; 

 Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy; 

 Pracownicy usług pogrzebowych; 

 Pracownicy zajmujący się zwierzętami; 

 Prawnicy; 

 Projektanci i administratorzy baz danych, programiści; 

 Projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD; 

 Przedstawiciele handlowi; 

 Przetwórcy mięsa i ryb; 

 Psycholodzy i psychoterapeuci; 

 Ratownicy medyczni; 

 Recepcjoniści i rejestratorzy; 

 Robotnicy leśni; 

 Rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych; 

 Sekretarki i asystenci; 

 Specjaliści ds. finansowych; 
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 Specjaliści ds. organizacji produkcji; 

 Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży; 

 Specjaliści ds. rynku nieruchomości; 

 Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji; 

 Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki; 

 Specjaliści rolnictwa i leśnictwa; 

 Specjaliści telekomunikacji; 

 Spedytorzy i logistycy; 

 Sprzątaczki i pokojowe; 

 Sprzedawcy i kasjerzy; 

 Tapicerzy; 

 Technicy budownictwa; 

 Technicy informatycy; 

 Technicy mechanicy; 

 Weterynarze; 

 Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych; 

 Zaopatrzeniowcy i dostawcy. 

W roku 2019 aż 36,9% przedsiębiorców biorących udział w badaniu Zapotrzebowanie na 

zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie 

podkarpackim deklarowało, że w ciągu najbliższego roku planują zatrudnić nowych 

pracowników. Wskutek wystąpienia pandemii COVID-19, w roku 2020 odsetek wynosił 

zaledwie 8,2%42.  

Zmiany zaszły także w przypadku oczekiwań pracodawców co do wykształcenia 

potencjalnych pracowników. W porównaniu z rokiem 2019, były one mniejsze – aż 36,1% 

przedsiębiorców biorących udział w badaniu deklarowało, że nie ma żadnych oczekiwań co 

do poziomu wykształcenia planowanych do zatrudnienia osób. Była to wartość ponad 

dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. 

                                                      
42 Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie 
podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – edycja 2020, s. 5. 
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Wykres 25. Oczekiwania pracodawców co do wykształcenia potencjalnych pracowników w 
2020 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na 
lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – edycja 2020, s. 15. 

W roku 2020 mniejszy był również udział przedsiębiorców mających oczekiwania co do 

doświadczenia zawodowego pracowników (spadek z 59,4% w roku 2019 do 47,3%). Mniejsze 

były także wymagania dotyczące dotychczasowego stażu pracy43. 

Dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w regionie dostępne są za lata 

2017-2019. We wskazanym okresie średnia wartość wynagrodzenia brutto w województwie 

podkarpackim wzrosła ogółem o 539,99 zł i sięgnęła 4 224,70 zł. W całym analizowanym 

okresie wartość ta była jednak niższa od przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce, 

utrzymując się w okolicach 85,7-86,0% wartości krajowej. 

                                                      
43 Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie 
podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – edycja 2020, s. 16. 
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Tabela 59. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Podkarpaciu ogółem i w relacji 
do średniej krajowej [zł] 
 2017 2018 2019 

Województwo Podkarpackie ogółem 3 684,71 3 933,60 4 224,70 

Ogółem (Polska = 100,0%) 86,0% 85,7% 85,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Biorąc pod uwagę poszczególne Sekcje PKD 2007, w roku 2019 najniższe zarobki otrzymywał 

przeciętny pracownik Sekcji I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi. Pensje w branży wynosiły średnio 2 822,18 zł. Najwyższymi zarobkami 

cieszył się natomiast przeciętny pracownik Sekcji J – Informacja i komunikacja, otrzymując 

wynagrodzenie wynoszące średnio 6 792,25 zł44. 

Jedną z przyczyn niemożności powrotu na rynek pracy czy podjęcia zatrudnienia po raz 

pierwszy jest konieczność sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zgodnie z 

danymi GUS, w latach 2017-2020 odsetek biernych zawodowo z powodu obowiązków 

rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu zmalał z 14,5% do 14,2%45. 

Dane za lata 2017-2020 wskazują, że w województwie podkarpackim odsetek dzieci w wieku 

do lat 3 objętych opieką w żłobkach systematycznie wzrastał, zarówno w miastach, jak i na 

wsi. Należy jednak zauważyć, że mimo pozytywnych trendów, w 2020 roku opieką w 

placówce objęte było jedynie nieco częściej niż co dziesiąte dziecko (11,6%). Ponadto 

wskaźnik dla wsi, gdzie liczba dzieci w wieku do lat 3 stanowiła aż 60,7% ogółu dzieci w tym 

wieku w regionie, wynosił zaledwie 3,7%. 

Tabela 60. Dzieci w wieku do lat 3 na Podkarpaciu oraz odsetek dzieci do lat 3 objętych 
opieką w żłobkach w latach 2017-2020 

 Dzieci w wieku do 3 lat ogółem Odsetek dzieci objętych opieką 

w żłobkach 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 61 908 63 687 63 775 61 221 7,6% 9,7% 11,2% 11,6% 

Miasto 24 686 25 174 25 297 24 065 17,1% 21,2% 23,6% 23,8% 

Wieś 37 222 38 513 38 478 37 156 1,4% 2,3% 3,1% 3,7% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

W analizowanym okresie wzrosła ogółem liczba placówek sprawujących opiekę nad 

dzieckiem do lat 3. Wzrost widoczny był zarówno w przypadku żłobków (o 79 placówek), jak i 

klubów dziecięcych (o 6 klubów). Na koniec 2020 r. nie istniały już w województwie 

podkarpackim żadne oddziały żłobkowe. Zwiększyła się ponadto liczba miejsc we wskazanych 

                                                      
44 BDL (GUS). 
45 BDL (GUS). 
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punktach. Względem roku 2017, w roku 2020 ich liczba była o 3 444 miejsca wyższa, sięgając 

8 557 miejsc. 

Tabela 61. Liczba żłobków, klubów dziecięcych i miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach 
i klubach dziecięcych w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 
Żłobki 112 148 175 191 
Oddziały żłobkowe 2 0 1 0 
Kluby dziecięce 19 25 25 25 
Miejsca ogółem (żłobki, 
oddziały żłobkowe i kluby 
dziecięce razem) 5 113 6 664 7 857 8 557 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

10.7.3. Jakość kształcenia 

Wsparcie realizowane w ramach OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 

2014-2020, dotyczyło m.in. zwiększenia kompetencji kadr gospodarki. Celem Osi było 

zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji już od najwcześniejszych jej etapów46. Do 

celów szczegółowych IX OP zaliczały się następujące: 

1. Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

2. Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych 

na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

3. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie 

wykorzystania TIK w nauczaniu. 

4. Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

5. Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku 

pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. 

6. Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach 

kształcenia47. 

W latach 2017-2020 w regionie odnotowano wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

opieką przedszkolną, zarówno w miastach, jak i na wsi. Ogółem, zmiany w latach 2017-2020 

w zakresie odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wyniosły 

4,4 p.p. 

                                                      
46 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, 1 lutego 2022 r., s. 12. 
47 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, 1 lutego 2022 r., s. 246. 
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Tabela 62. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 
w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

 Dzieci w wieku przedszkolnym Odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Ogółem  61 636 60 356 60 683 62 881 81,5% 84,9% 86,2% 85,9% 

Miasto 24 389 24 043 24 617 25 300 106,1% 109,7% 110,6% 110,9% 

Wieś 37 247 36 313 36 066 37 581 65,5% 68,4% 69,7% 69,0% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Znacząco wzrosła również liczba przedszkoli oraz miejsc w tego typu placówkach. W roku 

2019 liczba przedszkoli ogółem była o 60 placówek wyższa niż w roku bazowym, a liczba 

miejsc przedszkolnych w latach 2017-2018 zwiększyła się o 3 067. 

Tabela 63. Liczba przedszkoli i miejsc w przedszkolach w województwie podkarpackim 
w latach 2017-2019 

 2017 2018 2019 
Przedszkola bez specjalnych 660 686 716 

Miejsca w przedszkolach bez specjalnych  56 603 59 626 - 

Przedszkola specjalne 19 21 23 

Miejsca w przedszkolach specjalnych 245 289 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

Jeśli natomiast chodzi o kształcenie na wyższych szczeblach edukacji, zgodnie z danymi za 

lata 2017-2019, na Podkarpaciu systematycznie rosła liczba szkół zawodowych, szkół 

branżowych I stopnia oraz szkół przysposabiających do pracy zawodowej (wzrost o 9 

placówek). Tendencja zwyżkowa dotyczyła również liczby uczniów tego typu szkół – w 

analizowanym okresie nastąpił wzrost o 1 491 osób, mimo że rok 2018 cechował się 

znacznym spadkiem liczby uczestników kształcenia zawodowego. Systematycznie malała 

natomiast liczba absolwentów, co wiązało się zapewne ze spadkiem liczby uczniów w latach 

poprzedzających zakres badania48.  

Tabela 64. Liczba szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia oraz szkół 
przysposabiających do pracy zawodowej, ich uczniów oraz absolwentów w województwie 
podkarpackim w latach 2017-2019 
 2017 2018 2019 
Liczba szkół zawodowych, szkół 
branżowych I stopnia oraz szkół 
przysposabiających do pracy zawodowej 

101 107 110 

Uczniowie szkół zawodowych, szkół 
branżowych I stopnia oraz szkół 
przysposabiających do pracy zawodowej 

9 509 8 856 11 000 

                                                      
48 W latach 2013-2017 liczba uczniów szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia, i szkół przysposabiających 
do pracy zawodowej na Podkarpaciu zmalała z 11 355 do 9 509.  



 

140 
 

 2017 2018 2019 
Absolwenci szkół zawodowych, szkół 
branżowych I stopnia oraz szkół 
przysposabiających do pracy zawodowej 

3 095 2 984 2 853 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (GUS). 

 

10.7.4. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 

pozwoliła na wskazanie zmian, jakie w latach 2017-2020 zaszły w regionie. Analizy dokonano 

w odniesieniu do obszarów objętych wsparciem w ramach OP VII, OP VIII oraz OP IX, tj. 

regionalnego rynku pracy, integracji społecznej oraz jakości edukacji i kompetencji 

mieszkańców Podkarpacia.  

W analizowanym okresie region uległ silnym zmianom, zarówno pozytywnym, jak i 

negatywnym, w tym wywołanym kryzysem społeczno-gospodarczym wynikającym z 

wybuchu w roku 2020 pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń. Jedną z 

identyfikowanych zmian, będącą odbiciem trendów ogólnopolskich i europejskich, był 

systematyczny spadek liczby mieszkańców województwa. Zmieniła się również struktura 

ludności – malała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrastała 

natomiast liczba osób starszych. Warto natomiast podkreślić, że tendencja ta nie dotyczyła 

wyłącznie regionu Podkarpacia, ale stanowiła odbicie trendów ogólnopolskich i europejskich.  

Spadek ludności związany był również ze wzrostem migracji poza teren regionu, który 

obserwowany był w latach 2017-2019. Tendencję tą przerwał jednak wybuch pandemii 

COVID-19, ograniczając możliwości i/lub gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, 

wpływając tym samym na spadek poziomu migracji.  

W związku z rosnącym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności 

regionu, wzrastała również liczba osób biernych zawodowo ze względu na emeryturę. Warto 

podkreślić, że była to najczęstsza przyczyna bierności zawodowej na Podkarpaciu – ponad 

dwukrotnie częstsza od bierności ze względu na naukę czy podnoszenie kwalifikacji, a 

trzykrotnie częstsza niż bierność z uwagi na obowiązki rodzinne.  

Pozytywną zmianą diagnozowaną w latach 2017-2020 na Podkarpaciu była malejąca liczba 

osób korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej, przy czym największy spadek dotyczył 

osób w wieku produkcyjnym, a najmniejszy – osób w wieku poprodukcyjnym. Nie bez 

znaczenia była przy tym poprawa sytuacji gospodarczej regionu – poziom bezrobocia 

systematycznie malał aż do roku 2019. Choć kryzys wywołany pandemią koronawirusa 

zahamował i cofnął dotychczasowy rozwój, w roku 2020 stopa bezrobocia nadal pozostawała 

niższa niż w roku wyjściowym. W latach 2017-2020 zmalała ponadto liczba osób długotrwale 
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bezrobotnych, mimo że spadek dotyczył tylko kobiet. W grupie długotrwale bezrobotnych 

mężczyzn odnotowano natomiast niewielki wzrost. 

Pandemia wpłynęła także na plany rozwojowe i oczekiwania przedsiębiorców. W 

porównaniu z rokiem poprzednim, ich gotowość do zatrudnienia nowych pracowników była 

ponad trzykrotnie niższa, a ich oczekiwania co do wykształcenia przyszłych pracowników – 

dwa razy mniejsze. Niższe były również wymagania odnośnie posiadanego przez kandydatów 

doświadczenia zawodowego oraz dotychczasowego stażu pracy. 

Warto także podkreślić, że w analizowanym okresie systematycznie rósł poziom 

miesięcznego wynagrodzenia mieszkańców Podkarpacia. W dalszym ciągu pozostawał on 

jednak na poziomie niższym od średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Najniższe 

zarobki otrzymywali przy tym pracownicy firm prowadzących działalność związaną z 

zakwaterowaniem i gastronomią, najwyższe natomiast – pracownicy przedsiębiorstw 

związanych z informacją i komunikacją. 

Negatywnym zjawiskiem identyfikowanym na podkarpackim rynku pracy był natomiast 

malejący poziom wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Mimo prób 

włączenia społecznego i zawodowego przedstawicieli tej grupy, wśród osób z 

niepełnosprawnościami w wieku 16-64 lat, w roku 2020 pracowała niespełna co czwarta 

osoba. 

Problemem regionu była ponadto malejąca liczba nowoutworzonych miejsc pracy, przy 

równoczesnym wzroście poziomu likwidacji miejsc pracy. W analizowanym okresie 

przekładało się to również na spadek ofert pracy na Podkarpaciu, w tym kierowanych do 

wspomnianej już grupy osób z niepełnosprawnościami.  

Mimo malejącej liczby miejsc pracy, region borykał się z coraz większymi brakami, jeśli 

chodzi o pracowników o wymaganych kwalifikacjach. W latach 2017-2020 systematycznie 

malała liczba zawodów nadwyżkowych, przy równoczesnym wzroście liczby zawodów 

deficytowych. Braki dotyczyły przede wszystkim pracowników budowlanych, w tym 

specjalistów z zakresu budownictwa, fachowców, operatorów maszyn, kierowców i 

mechaników, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i położnych, kucharzy i szefów kuchni, 

piekarzy, fryzjerów, fizjoterapeutów i masażystów.  

W latach 2017-2020 systematycznie rosła liczba miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia 

zlokalizowanych na Podkarpaciu. Rósł także odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką 

żłobkową. Tendencja ta występowała zarówno w miastach, jak i na wsiach, wpływając tym 

samym na poziom bierności zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne i związane z 

prowadzeniem domu. Mimo pozytywnych zmian, w 2020 opieką żłobkową objęte było 

jedynie co dziesiąte dziecko. 
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Analiza jakości kształcenia w województwie podkarpackim wykazała ponadto systematyczny 

wzrost liczby punktów przedszkolnych oraz miejsc w tego typu placówkach, a także odsetka 

dzieci objętych opieką przedszkolną. Podobnie jak w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3, 

zmiany te odnotowano i w miastach, i na wsi.  

Pozytywne zmiany obserwowano również w odniesieniu do szkół na poszczególnych etapach 

kształcenia. Wzrosła liczba szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia, a także szkół 

przysposabiających do pracy zawodowej. Rosła także popularność tego typu placówek, o 

czym świadczyła wyższa z roku na rok liczba ich uczniów. 

Pozytywną zmianą identyfikowaną w regionie był również wzrost udziału osób z 

wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie ludności Podkarpacia. Wzrósł ponadto odsetek 

osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz zasadniczym zawodowym. Zmiany 

te dokonały się kosztem udziału w ogóle populacji osób z wykształceniem policealnym i 

średnim zawodowym oraz gimnazjalnym bądź niższym. 

Zgodnie z powyższym, w kolejnych latach niezbędne jest kontynuowanie wsparcia, 

koncentrując się na zniwelowaniu stopnia występowania następujących wyzwań regionu:  

 Malejąca liczba mieszkańców regionu, w tym ze względu na odpływ ludności poza 

obszar województwa podkarpackiego; 

 Negatywne zmiany spowodowane wystąpieniem pandemii COVOD-19; 

 Malejąca liczba miejsc pracy; 

 Niski poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami; 

 Rosnący brak pracowników o kwalifikacjach niezbędnych dla regionalnego rynku 

pracy. 

Prócz tego, konieczne jest dalsze wspieranie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, tak, by 

obowiązki rodzinne stanowiły coraz mniejszą barierę dla wejścia lub powrotu na rynek pracy 

ich rodziców i opiekunów.



 

143 
 

10.8.  Sposób ważenia – informacje uzupełniające 

Poniżej przedstawione zostały tabele informujące o wartości wag dla każdej kategorii. 

Symbol „-” oznacza brak osób w danej kategorii w populacji badanej. 

Tabela 65. Sposób ważenia w podziale na PI oraz pozostałe podkategorie 
 PI 8iii 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - - - - - - 

Gimnazjalne - - - - - - 

Ponadgimnazjalne - 1,000 - - 1,000 - 

Policealne - - - - - - 

Wyższe - 1,000 - - 1,000 - 

 
 PI 8iv 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - - - - - - 

Gimnazjalne - - - - - - 

Ponadgimnazjalne 1,000 1,048 - - 1,250 - 

Policealne 1,000 1,075 - - 1,000 - 

Wyższe 1,167 1,103 - - 1,571 - 

 
 PI 8v 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - 3,333 - - 6,333 3,250 

Gimnazjalne 6,500 5,000 - 3,231 6,250 4,000 

Ponadgimnazjalne 5,021 9,649 6,120 10,129 7,496 9,652 

Policealne 10,000 6,409 11,333 - 4,100 4,333 

Wyższe 6,889 3,509 3,310 7,750 4,360 2,457 
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 PI 8vi 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - 5,800 - - - 2,333 

Gimnazjalne - 29,500 25,615 - - 2,400 

Ponadgimnazjalne - 90,769 23,523 - 2,067 2,536 

Policealne - 52,550 24,783 - 2,600 2,389 

Wyższe - 20,611 36,347 - 2,900 2,419 

 
 PI 9i 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - 1,200 1,000 - 3,000 2,000 

Gimnazjalne - - - - - - 

Ponadgimnazjalne 1,000 1,054 1,125 1,000 1,000 2,333 

Policealne - 1,000 1,000 1,000 1,000 - 

Wyższe - 1,500 1,000 - - - 

 
 PI 9iv 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - 1,750 - - 1,375 - 

Gimnazjalne - 2,000 - 1,000 3,000 - 

Ponadgimnazjalne - 5,651 1,417 1,833 3,500 1,696 

Policealne 1,000 2,108 23,000 1,333 2,087 5,200 

Wyższe - 2,233 12,000 2,000 1,744 3,429 

 
 PI 9v 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - 12,667 7,000 2,000 4,200 13,000 

Gimnazjalne - 6,000 8,000 - 4,000 - 

Ponadgimnazjalne 7,750 16,821 5,309 7,167 5,170 4,000 

Policealne 3,000 13,280 6,185 1,267 4,364 3,917 

Wyższe 27,000 4,650 4,889 4,500 4,284 4,571 
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 PI 10i 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - - - - - - 

Gimnazjalne - - - - - - 

Ponadgimnazjalne - 8,000 - 2,000 3,500 - 

Policealne - - - - 5,000 - 

Wyższe 7,286 3,199 3,635 - 3,595 3,319 

 
 PI 10iii 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - - 4,333 - 2,333 - 

Gimnazjalne - 6,000 6,000 - 6,000 2,333 

Ponadgimnazjalne - 5,381 26,300 - 2,748 17,875 

Policealne - 5,813 10,800 - 4,429 2,200 

Wyższe - 5,193 4,604 - 5,344 1,957 

 
 PI 10iv 
 Kobieta Mężczyzna 

 Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Poniżej 25 

lat 

25-49 

lat 

50 i więcej 

lat 

Podstawowe - 8,000 - - 35,250 15,667 

Gimnazjalne - 3,500 - 35,000 13,000 - 

Ponadgimnazjalne 7,259 7,945 7,700 13,591 11,295 13,787 

Policealne 7,750 8,444 5,842 7,429 7,917 18,000 

Wyższe 5,714 3,411 3,988 9,750 5,170 3,346 
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10.9. Struktura populacji, zakładanej i faktycznie zrealizowanej próby badawczej w podziale na PI, płeć, wykształcenie i wiek  

Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące struktury populacji oraz zakładanej i faktycznie zrealizowanej próby badawczej  w podziale 

na PI, płeć, wykształcenie i wiek. W każdym z przypadków udało się zrealizować pierwotne założenia, bądź znacznie przekroczyć minimalny 

poziom próby. Ze względu na to, wyniki badania poddane zostać musiały ważeniu, aby lepiej wpasować się w rzeczywistą strukturę populacji. 

PI 8iii 

Tabela 66. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8iii 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza49 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pomiędzy 25 a 49 4 3 7 4 3 7 4 3 7 

50 lat i więcej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

razem 4 3 7 4 3 7 4 3 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

                                                      
49 W przypadku PI 8iii, 8iv oraz 9i próba równa się populacji, jednak z założeniem że minimalny poziom efektywności (dla populacji tych PI ogółem) wyniesie 30%. W 
tabelach nie przeliczano próby względem ww. poziomu 30% ze względu na rozbieżności które w ten sposób by wystąpiły (próba w rozbiciu na grupy wiekowe i 
wykształcenie nie byłaby ze sobą zbieżna. 
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Tabela 67. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8iii 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza 50 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

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) 
2 2 4 2 2 4 2 2 4 

policealne (ISCED 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

wyższe (ISCED 5-8) 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

razem 4 3 7 4 3 7 4 3 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

                                                      
50 Ibidem. 
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PI 8iv 

Tabela 68. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8iv 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza 51 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 14 0 14 14 0 14 13 0 13 

pomiędzy 25 a 49 595 18 613 595 18 613 543 13 556 

50 lat i więcej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

razem 609 18 627 609 18 627 556 13 569 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 69. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8iv 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza 52 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                      
51 W przypadku PI 8iii, 8iv oraz 9i próba równa się populacji, jednak z założeniem że minimalny poziom efektywności (dla populacji tych PI ogółem) wyniesie 30%. W 
tabelach nie przeliczano próby względem ww. poziomu 30% ze względu na rozbieżności które w ten sposób by wystąpiły (próba w rozbiciu na grupy wiekowe i 
wykształcenie nie byłaby ze sobą zbieżna). 
52 Ibidem. 
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Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza 52 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

gimnazjalne (ISCED 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
48 5 53 48 5 53 46 4 50 

policealne (ISCED 4) 60 2 62 60 2 62 56 2 58 

wyższe (ISCED 5-8) 501 11 512 501 11 512 454 7 461 

razem 609 18 627 609 18 627 556 13 569 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

PI 8v 

Tabela 70. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8v 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 332 402 734 45 48 93 60 48 108 
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Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

pomiędzy 25 a 49 1850 2138 3988 249 251 500 409 390 799 

50 lat i więcej 292 342 634 39 40 79 57 67 124 

razem 2474 2882 5356 333 339 672 526 505 1031 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 71. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8v 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 19 52 71 3 6 9 3 10 13 

gimnazjalne (ISCED 2) 19 75 94 3 9 12 3 19 22 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
939 1548 2487 126 182 308 129 189 318 

policealne (ISCED 4) 195 109 304 26 13 39 27 23 50 
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Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

wyższe (ISCED 5-8) 1302 1098 2400 175 129 304 364 264 628 

razem 2474 2882 5356 333 339 672 526 505 1031 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

PI 8vi 

Tabela 72. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 8vi 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pomiędzy 25 a 49 4945 74 5019 159 30 189 171 30 201 

50 lat i więcej 6644 489 7133 213 198 411 240 199 439 

razem 11589 563 12152 372 228 600 411 229 640 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 
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Tabela 73. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 8vi 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 314 29 343 10 12 22 10 12 22 

gimnazjalne (ISCED 2) 392 12 404 13 5 18 15 5 20 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
3744 244 3988 120 99 219 122 99 221 

policealne (ISCED 4) 2761 99 2860 89 40 129 89 41 130 

wyższe (ISCED 5-8) 4378 179 4557 140 72 212 175 72 247 

razem 11589 563 12152 372 228 600 411 229 640 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 
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PI 9i 

Tabela 74. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9i 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza53 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 1 3 4 1 3 4 1 3 4 

pomiędzy 25 a 49 55 11 66 55 11 66 50 9 59 

50 lat i więcej 12 9 21 12 9 21 11 4 15 

razem 68 23 91 68 23 91 62 16 78 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 75. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9i 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza54 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 7 5 12 7 5 12 6 2 8 

gimnazjalne (ISCED 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                      
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
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Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza54 Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
49 16 65 49 16 65 46 12 58 

policealne (ISCED 4) 5 2 7 5 2 7 5 2 7 

wyższe (ISCED 5-8) 7 0 7 7 0 7 5 0 5 

razem 68 23 91 68 23 91 62 16 78 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

PI 9iv 

Tabela 76. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9iv 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 7 19 26 2 7 9 2 12 14 
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Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

pomiędzy 25 a 

49 
536 358 894 175 142 317 

179 143 322 

50 lat i więcej 250 209 459 82 83 165 82 88 170 

razem 793 586 1379 259 232 491 263 243 506 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 77. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9iv 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety Mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 27 39 66 9 16 25 12 16 28 

gimnazjalne (ISCED 2) 2 6 8 1 2 3 1 3 4 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
350 338 688 114 134 248 115 135 250 
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Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety Mężczyźni razem 

policealne (ISCED 4) 126 78 204 41 31 72 41 31 72 

wyższe (ISCED 5-8) 288 125 413 94 49 143 94 58 152 

razem 793 586 1379 259 232 491 263 243 506 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

PI 9v 

Tabela 78. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 9v 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 77 75 152 8 15 23 10 24 34 

pomiędzy 25 a 49 2400 1055 3455 252 216 468 391 235 626 

50 lat i więcej 803 369 1172 84 75 159 150 85 235 

razem 3280 1499 4779 344 306 650 551 344 895 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 79. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 9v 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 66 36 102 7 7 14 7 7 14 

gimnazjalne (ISCED 2) 18 15 33 2 3 5 2 3 5 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
794 465 

1259 83 95 178 
87 96 183 

policealne (ISCED 4) 514 210 724 54 43 97 57 60 117 

wyższe (ISCED 5-8) 1888 773 2661 198 158 356 398 178 576 

razem 3280 1499 4779 344 306 650 551 344 895 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 
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10i 

Tabela 80. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10i 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 53 4 57 4 1 5 7 1 8 

pomiędzy 25 a 49 3171 836 4007 228 198 426 989 232 1221 

50 lat i więcej 1724 396 2120 124 94 218 474 119 593 

razem 4948 1236 6184 356 293 649 1470 352 1822 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 81. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10i 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

gimnazjalne (ISCED 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
9 17 26 1 4 5 1 5 6 

policealne (ISCED 4) 4 5 9 0 1 1 0 1 1 

wyższe (ISCED 5-8) 4935 1213 6148 355 288 643 1469 346 1815 

razem 4948 1236 6184 356 293 649 1470 352 1822 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

10iii 

Tabela 82. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10iii 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pomiędzy 25 a 49 1589 731 2320 220 197 417 298 201 499 
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Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

50 lat i więcej 801 308 1109 111 83 194 120 86 206 

razem 2390 1039 3429 331 280 611 418 287 705 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

Tabela 83. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10iii 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 24 24 48 3 6 9 3 6 9 

gimnazjalne (ISCED 2) 12 13 25 2 4 6 2 4 6 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
828 481 1309 115 130 245 115 131 246 

policealne (ISCED 4) 147 42 189 20 11 31 21 12 33 

wyższe (ISCED 5-8) 1379 479 1858 191 129 320 277 134 411 
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Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

razem 2390 1039 3429 331 280 611 418 287 705 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 

10iv 

Tabela 84. Struktura populacji i próby ze względu na grupy wiekowe – PI 10iv 

Grupy wiekowe 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

poniżej 25 312 1772 2084 36 55 91 45 132 177 

pomiędzy 25 a 49 1992 9181 11173 234 286 520 459 1057 1516 

50 lat i więcej 586 998 1584 69 31 100 119 130 249 

razem 2890 11951 14841 339 372 711 623 1319 1942 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 
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Tabela 85. Struktura populacji i próby ze względu na wykształcenie – PI 10iv 

Wykształcenie 
Populacja Zakładana próba badawcza Zrealizowana próba badawcza 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

podstawowe (ISCED 1) 10 197 207 1 6 7 1 7 8 

gimnazjalne (ISCED 2) 12 180 192 1 6 7 2 10 12 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3) 
930 8423 9353 109 262 371 120 712 832 

policealne (ISCED 4) 294 563 857 34 18 52 41 69 110 

wyższe (ISCED 5-8) 1644 2588 4232 193 81 273 459 521 980 

razem 2890 11951 14841 339 372 711 623 1319 1942 

Źródło: Opracowanie własne na podstawianych danych SL2014 wg stanu na 4 sierpnia 2021 r. 


