
1 
 

   

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 374 / 7444 / 22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 29 marca 2022 r.  

 

 

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba 

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

Instytucja zlecająca badanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

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 FEP 2021-

2027 

W ramach przyszłych 
pomiarów zaleca się 
uwzględnienie zagadnienia 
dot. identyfikacji innych 
korzystnych form poprawy 
sytuacji na rynku pracy (np. 
wzrost poważania wśród 
pracodawców i 
współpracowników). 

31 grudnia 2025 
roku  
 

Proponowane w 

rekomendacji dodatkowe 

formy poprawy sytuacji na 

rynku pracy nie zostały 

uwzględnione w definicji 

wskaźnika ujętej w LWK na 

lata 2021-2027, pomimo 

zgłoszenia takiej propozycji 

MFiPR na bazie 

rekomendacji z poprzedniej 

edycji badania (w definicji 

wskaźnika uwzględniono 

wyłącznie wzrost 

wynagrodzenia). Zatem 

ewentualne uwzględnienie 

dodatkowych form nie 

wpłynie na wartość 

wskaźnika. W ramach 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

każdego pomiaru wskaźnika 

zakłada się jednak  

identyfikację przez 

Wykonawcę innych 

korzystnych zmian jakie 

zaszły w sytuacji 

uczestników na rynku pracy  

w wyniku udziału w 

projekcie 

współfinansowanym z EFS.  

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna  

Obszar tematyczny  System realizacji polityki spójności Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

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 FEP 2021-

2027 

W ramach przyszłych 
pomiarów, o ile zostanie to 
potwierdzone wynikami 
przeprowadzonych badań, 
uwzględnione zostaną 
analizy dot. wpływu 
stabilnego zatrudnienia 
poszczególnych grup 
zawodowych (np. 
nauczycieli) na wartość 
wskaźnika.  
 
 

31 grudnia 2025 
roku  
 

Zgodnie z definicją 

wskaźnika ujętą w LWK na 

2021-2027 „do wskaźnika 

wliczane są osoby 

pracujące na wejściu do 

projektu, które otrzymały 

wsparcie z EFS+”. Nie 

zakłada się zatem 

możliwości wyłączenia z 

analiz poszczególnych grup 

zawodowych. W zależności 

od wyników badania, w 

ramach pomiarów 

wskaźnika kwestia dot. 

stabilnego zatrudnienia 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

poszczególnych grup 

zawodowych oraz wpływu 

na wartość wskaźnika 

uwzględniana będzie w 

analizach badania.  

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna  

Obszar tematyczny  System realizacji polityki spójności Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

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 

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 FEP 2021-

2027 

W ramach przyszłych 
pomiarów, o ile zostanie to 
potwierdzone wynikami 
przeprowadzonych badań, 
uwzględnione zostaną 
analizy dot. wpływu   
form wsparcia, których celem 
nie jest wsparcie 
mieszkańców w zakresie 
poprawy ich sytuacji na rynku 
pracy na wartość wskaźnika.  

31 grudnia 2025 
roku  
 

Zgodnie z definicją 

wskaźnika ujętą w LWK na 

2021-2027 „do wskaźnika 

wliczane są osoby 

pracujące na wejściu do 

projektu, które otrzymały 

wsparcie z EFS+”. Nie 

zakłada się zatem 

możliwości wyłączenia z 

analiz poszczególnych form 

wsparcia. W zależności od 

wyników badania, w ramach 

pomiarów wskaźnika 

kwestia dot. form wsparcia, 

których celem nie jest 

wsparcie mieszkańców w 

zakresie poprawy na rynku 

pracy oraz wpływu na 

wartość wskaźnika 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

przedszkolnej), 9.2 

(Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego) 

oraz 9.4 (Poprawa jakości 

kształcenia zawodowego). 

(s. 24) 

uwzględniana będzie w 

analizach badania.  

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna  

Obszar tematyczny  System realizacji polityki spójności Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

 

 

WYJAŚNIENIA: 

Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której 

omówiono wniosek. 

Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, 

aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich 

faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.  

Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić 

różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.  

Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie 

czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.  

Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia 

danego roku.  

Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji/ wdrożenia w części: syntetyczne uzasadnienie podjętej decyzji.  

Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.  

 Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.   
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 Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu 

rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być 

formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE. 

Podklasa rekomendacji:  w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie. 

 Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności. 

Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej kategoryzacji:, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój 

regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, 

turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.  

Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię 

„więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.  

Instytucja zlecająca badanie – należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucjonalnej.  

Status rekomendacji:  

status bazowy: nadawany w momencie zatwierdzania kształtu tabeli rekomendacji; nie podlega zmianie;  

należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 

rozpoczęły, 

 Rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 

rozpoczęły, 

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają, 

 Rekomendacja zatwierdzoną częściowo (realizowana)- rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają,  

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)– rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już 

zakończono,  

 Rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe 

już zakończono,  

 Rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.  


